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Rafał Mańko

koMpetencje Unii eURopejskiej w dziedzinie 
pRawa pRywatnego w UjęciU systeMowyM

1. wpRowadzenie

wzrastająca aktywność prawotwórcza Unii europejskiej w dziedzinie 
prawa prywatnego materialnego, procesowego i kolizyjnego uzasadnia bliż-
sze przyjrzenie się umocowaniom traktatowym w tym względzie. tymczasem 
badania naukowe nad tzw. europeizacją prawa prywatnego odbywają się 
zazwyczaj w oderwaniu od konstytucyjnych ram działalności prawotwórczej 
Unii w tej dziedzinie, podobnie jak debaty nad unijnym prawem konstytu-
cyjnym odbywają się w oderwaniu od prawa prywatnego�. istnieje zatem 
potrzeba zbliżenia do siebie obu perspektyw badawczych przez systemową 
analizę umocowań traktatowych Unii europejskiej do ingerowania w prawo 
prywatne. niniejszy artykuł stanowi próbę takiego zbliżenia. 

w polskiej� i zagranicznej� doktrynie podejmowano już analizę kompe-
tencji Ue w dziedzinie prawa prywatnego. w odróżnieniu jednak od dotych-

� H. - w. M i c k l i t z, The EU as a Federal Order of Competences and the Private Law, 
w: The Question of Competence in the European Union, red. L. azoulai, oxford 2014, s. 127–128.

� zob. a. c a ł u s, Umocowanie do zbliżania prawa prywatnego państw członkowskich 
w prawie Unii Europejskiej, w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. pazdan i in., warsza-
wa 2008; B. z i e m b l i c k i, Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej 
w zakresie prawa prywatnego, „folia iuridica wratislaviensis”, R. i: 2012, z. 1; k. L u b i ń-
s k a, Traktat Lizboński a współpraca sądowa w sprawach cywilnych, „państwo i prawo” (dalej: 
pip) 2008, z. 10; j. d ą b a ł a, Traktatowe podstawy prawne współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych w Unii Europejskiej, „Roczniki nauk prawnych”, R. XXii: 2012, z. 3; a. k u n-
k i e l - k r y ń s k a, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich 
wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, warszawa 2013, s. 138–175. 

� analizy te dotyczyły jednak zazwyczaj prawa prywatnego materialnego — zob. np. 
M. H e s s e l i n k, c. M a k, j. w. R u t g e r s, Constitutional Aspects of European Private 
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czasowych prac artykuł niniejszy stawia sobie równocześnie cztery cele: po 
pierwsze, dokonanie analizy dogmatycznej całokształtu umocowań prawnych 
Unii europejskiej do stanowienia przepisów w zakresie prawa prywatnego 
materialnego, procesowego i kolizyjnego4; po drugie, analizę sposobów 
korzystania z tych umocowań przez ustawodawcę unijnego oraz ewentualnych 
wskazówek tsUe w tym zakresie; po trzecie, podjęcie analizy porównawczej 
poszczególnych kompetencji i odniesienie ich do prawa materialnego, pro-
cesowego i kolizyjnego; po czwarte wreszcie, na podstawie analizy dotych-
czasowych sposobów korzystania ze wskazanych umocowań oraz analizy 
porównawczej poszczególnych norm traktatowych — przeprowadzenie 
krytyki i zaproponowanie konkretnych wniosków w zakresie sposobów 
korzystania z unijnych kompetencji w poszczególnych obszarach prawa 
prywatnego. łączne potraktowanie wszystkich tych aspektów pozwala, jak 
się wydaje, określić przyjęte w niniejszym artykule podejście mianem „uję-
cia systemowego”, w szczególności z uwagi na podjęcie wątku wzajemnych 
powiązań i sprzężeń między, z jednej strony, systemem prawa Unii europej-
skiej a, z drugiej, systemem prawa prywatnego. 

2. właŚciwoŚci koMpetencji UstawodawczycH  
Unii eURopejskiej a pRawo pRywatne

2.1. zasada koMpetencji powieRzonycH i Rodzaje koMpetencji 

w odróżnieniu od ustawodawcy krajowego, który może stanowić normy 
prawne, w tym prywatnoprawne, zasadniczo bez żadnych ograniczeń przed-
miotowych5, ustawodawca unijny doznaje w tym względzie istotnych ogra-
niczeń stanowiących konsekwencję przyjętej w traktatach zasady kompeten-
cji powierzonych�. 

powierzone unijnemu ustawodawcy kompetencje mogą mieć charakter 
wyłączny, dzielony lub wspierający7. prawo prywatne per se nie zostało 

Law: Freedoms, Rights and Social Justice in the Draft Common Frame of Reference, „centre 
for the study of european contract Law working paper” 2009, z. 5. 

4 poza zakresem niniejszych rozważań pozostaje natomiast bezpośredni wpływ posta-
nowień traktatów unijnych na treść stosunków cywilnoprawnych. 

5 oczywiście, nie można zapominać, że ustawodawca zwykły doznaje ograniczeń wy-
nikających z prawa konstytucyjnego, a nadto ograniczenia takie mogą wynikać z podjętych 
zobowiązań na gruncie prawa międzynarodowego publicznego, np. wynikających z europej-
skiej konwencji praw człowieka czy też z prawa Ue. 

� art. 5 tUe. por. a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 140. 
7 Verba legis: „działania wspierające, koordynujące i uzupełniające”. 
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wymienione w żadnym z postanowień traktatów normujących kompetencje 
ustawodawcze Unii8. ponieważ zatem nie zostało ono zaliczone do kompe-
tencji wyłącznych (art. 3 tfUe) ani do kompetencji wspierających (art. 6 
tfUe), należy wobec tego przyjąć, że regulowanie prawa prywatnego, 
niezależnie od konkretnej podstawy prawnej w traktatach, będzie należało 
do obszaru kompetencji dzielonych (art. 6 ust. 2 tfUe)9. należy przy tym 
odnotować, że w powołanym postanowieniu traktatu prawo prywatne, choć 
niewskazane explicite, niemniej zostało pośrednio wskazane w lit. a (wspólny 
rynek), lit. f (ochrona konsumentów), jak również lit. j (obszar wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości). podkreślić przy tym wypada, że wykaz 
kompetencji dzielonych ujęty w art. 6 ust. 2 tfUe nie ma charakteru za-
mkniętego, wobec czego także kompetencje Unii wynikające z art. 118 tfUe 
(prawo własności intelektualnej), art. 50 tfUe (prawo spółek) oraz art. 153 
tfUe (prawo pracy) mają charakter kompetencji dzielonych. 

jeżeli w danej dziedzinie ustawodawcy unijnemu służy kompetencja dzie-
lona (z państwami członkowskimi), wówczas ustawodawca krajowy może 
stanowić przepisy dopóty i o ile nie skorzystał ze swej kompetencji ustawodaw-
ca unijny (zasada prekluzji)10. ponadto korzystanie ze wszelkich kompetencji 
Unii (wyłącznych, dzielonych, wspierających) podlega ograniczeniom wynika-
jącym z zasady proporcjonalności, zaś korzystanie z kompetencji dzielonych 
podlega dodatkowo ograniczeniom wynikającym z zasady pomocniczości��. 

2.2. zasada poMocniczoŚci

zasada pomocniczości�� oznacza, że ustawodawca unijny może skorzy-
stać z przysługującej mu, co do zasady, kompetencji dzielonej jedynie wów-

8 H. - w. M i c k l i t z, [przyp. 1], s. 132; R. M a ń k o, EU Competence in Private Law: 
The Treaty Framework for a European Private Law and Challenges for Coherence, european 
parliamentary Research service in-depth analysis, pe 545.711 (2015), s. 4. por. s. w e a t h-
e r i l l, Reflections on the EC’s Competence to Develop a „European Contract Law”, „eu-
ropean Review of private Law” (dalej: eRpL), R. Xiii: 2005, z. 3, s. 411; j. B e ł d o w s k i, 
M. z a c h a r i a s i e w i c z, Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I), „europejski 
przegląd sądowy” (dalej: eps) 2012, z. 6, s. 7. zob. także B. z i e m b l i c k i, [przyp. 2], 
s. 72, który zwraca uwagę, że: „zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie 
prawa prywatnego nie stanowiło nigdy samoistnego celu Unii europejskiej”.

9 H. - w. M i c k l i t z, [przyp. 1], s. 133. 
10 por. p. s a g a n e k, Nowe reguły dotyczące podziału kompetencji między Unię Europej

ską a państwa członkowskie w świetle Traktatu z Lizbony, „przegląd sejmowy” 2010, z. 4, s. 102.
�� a. k a c z o r o w s k a, European Union Law, 2nd ed., London–new york 2011, s. 79;  

a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 142; opinia Rzecznik generalnej j. kokott z 23 Xii 
2015 r. w sprawie polska p. parlamentowi i Radzie, c-358/14, pkt 139. 

�� przedmiotem niniejszych rozważań jest zasada pomocniczości rozumiana jako zasada 
prawa pozytywnego Unii europejskiej, a nie jako zasada postulowana przez określony nurt 
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czas, gdy nie jest możliwe lub celowe uregulowanie danej kwestii na pozio-
mie krajowym, a uregulowanie jej na poziomie unijnym jest celowe i pożą-
dane ze względu na (wyższą) skuteczność osiągnięcia określonego celu��. 
innymi słowy, poszczególne podstawy prawne (na przykład art. 50, 81, 114 
i 153 tfUe) stanowią o podziale kompetencji między Unię a jej państwa 
członkowskie (zaliczając określone dziedziny na przykład do kompetencji 
dzielonych), natomiast zasada pomocniczości reguluje sposób wykonywania 
tychże kompetencji przez Unię14.

jak trafnie podkreśla ewa łętowska, zasada pomocniczości tworzy 
domniemanie na rzecz wąskiej wykładni kompetencji Unii w danej dziedzi-
nie15. warto dodać, że traktat lizboński nie tylko umocnił zasadę pomocni-
czości, lecz także dokonał jej jurydyzacji�� i proceduralizacji, ustanawiając 
zasady współdziałania ustawodawcy unijnego z parlamentami krajowymi, 
z czego skorzystały one przykładowo w ramach prac nad wspólnym euro-
pejskim prawem sprzedaży17. 

warto także podkreślić za rzecznik generalną juliane kokott, że speł-
nienie przez ustawodawcę unijnego wymogów wynikających z zasady po-
mocniczości należy odróżnić od spełnienia przesłanek wynikających z okre-
ślonej podstawy prawnej, na przykład z art. 114 tfUe (por. niżej, pkt 3)18. 
wynika stąd, że nie każdy akt prawny, mieszczący się w zakresie zastoso-
wania konkretnej podstawy prawnej określonej w traktacie o funkcjonowaniu 
Unii europejskiej, będzie eo ipso zgodny z zasadą pomocniczości, ani też, 
by każdy akt, który hipotetycznie jest zgodny z zasadą pomocniczości, mógł 
zostać wydany przez ustawodawcę unijnego mimo braku stosownej podsta-
wy prawnej; nawet mająca najszerszy zakres zastosowania ratione materiae 

filozofii prawa, filozofii społecznej lub filozofii polityki. por. R. M a ń k o, Idea europejskiego 
kodeksu cywilnego w świetle zasady pomocniczości, „zeszyty naukowe tBsp Uj” 2005, z. 13. 

�� a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 142–143. por. f. g r z e g o r c z y k, Jed
nolity rynek europejski jako determinanta rozwoju prawa konsumenckiego w Unii Europej
skiej, kpp, R. XiX: 2010, z. 4, s. 928–929. 

14 opinia Rg j. kokott z 23 X 2015 r., [przyp. 11], pkt 144. 
15 e. ł ę t o w s k a, Co znaczy „opcja” w Instrumencie Opcjonalnym (Common Euro

pean Sales Law)?, eps 2012, z. 10, s. 7. por. R. M a ń k o, Contract Law and the Digital 
Single Market: Towards a New EU Online Consumer Sales Law?, european parliamentary 
Research service (epRs) in-depth analysis, pe 568.322 (2015), s. 6. 

�� j. B a r c i k, a. w e n t k o w s k a, Prawo Unii Europejskiej, warszawa 2014, s. 246. 
17 swoje opinie wyraziły — niemiecki Bundestag (30 Xi 2011 r.), austriacki Bundesrat 

(30 Xi 2011 r.), senat Belgii (6 Xii 2011 r.), brytyjska izba gmin (1 Xii 2012 r.). por.  
R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 17. 

18 opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 143. por. tamże, pkt 164: „od-
niesienie do rynku wewnętrznego nie może […] prowadzić automatycznie do przyjęcia, że 
pozytywny składnik testu pomocniczości zostanie koniecznie uznany za spełniony”.
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klauzula elastyczności ujęta w art. 352 tfUe wymaga związku z jedną 
z polityk Unii (por. niżej, pkt 6). 

gdy idzie o sądową kontrolę zasady pomocniczości, należy podkreślić, 
że analiza zgodności z tą zasadą powinna, co do zasady, dotyczyć całego 
aktu prawnego, a nie jego poszczególnych przepisów19. ponadto, jak zauwa-
ża j. kokott, sądowa kontrola przestrzegania zarówno zasady pomocniczo-
ści, jak i proporcjonalności (por. niżej pkt 2.3) ograniczać się powinna jedy-
nie do zbadania, „czy polityczne organy Unii, przy wykonywaniu swych 
kompetencji […], nie wykroczyły poza granice udzielonego im zakresu 
uznania”, a zatem „czy w konkretnym wypadku organy te mogły oprzeć swą 
ocenę w kwestii pomocniczości na wystarczającej podstawie faktycznej i czy 
dopuściły się one przy tym oczywistego błędu”20. 

2.3. zasada pRopoRcjonaLnoŚci

zasada proporcjonalności ma z kolei istotne znaczenie dla wyboru ro-
dzaju (formy) aktu prawnego, gdy ustawodawcy unijnemu pozostawiono 
w tym względzie swobodę��. oznacza to, że należy dać preferencję aktom 
niewiążącym (zaleceniom) przed aktami wiążącymi, a dokonując wyboru 
między aktami wiążącymi, należy dać preferencję dyrektywom przed roz-
porządzeniami��. ponadto, w obrębie dyrektyw, należy dać preferencję dy-
rektywom harmonizacji minimalnej, jeżeli będą one wystarczające do 
osiągnięcia zamierzonego celu, przed dyrektywami harmonizacji zupełnej��. 
jak twierdzi christian twigg-flesner, „harmonizacja przepisów krajowych 
[w dziedzinie prawa prywatnego — R.M.] ma charakter inwazyjny i zakłó-
ca krajowe systemy prawne, a zatem jest niezgodna z zasadą proporcjonal-

19 tak opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 145. 
20 opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 147. Rzecznik generalna  

j. kokott zauważa jednak, że: „Ściślejsza sądowa kontrola pomocniczości może stać się 
konieczna, jeżeli akt Unii miałby wyjątkowo dotyczyć kwestii tożsamości narodowej państw 
członkowskich (art. 4 ust. 2 tUe)” (tamże, pkt 148). nie wchodząc w tym miejscu w głębsze 
rozważania na ten temat, warto jednak odnotować pogląd H.L. MacQueena, który odwołując 
się do przykładu szkocji, wskazuje, że prawo prywatne ma duże znaczenie z punktu widze-
nia tożsamości narodowej (H. L. M a c Q u e e n, Private Law, National Identity and the 
Case of Scotland, „edinburgh school of Law Research paper” 2012, nr 26). por. g. c o m-
p a r a t o, Nationalism and Private Law in Europe, oxford–portland 2014. 

�� s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV: Vertrag über die Europäische Union 
und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, red. R. streinz i in., 2. aufl., 
München 2012, s. 1468; B. z i e m b l i c k i, [przyp. 2], s. 71. por. art. 296 ust. 1 tfUe.

�� g. L i e b n a c h e r, w: EUKommentar, red. j. schwarze, 3. aufl., Baden-Baden 2012, 
s. 126. 

�� por. a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 204. 
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ności”24. fakt ten może przemawiać za ograniczeniem harmonizacji bądź uni-
fikacji jedynie do transakcji transgranicznych, z pozostawieniem ustawodawcy 
krajowemu pełnej kompetencji w zakresie transakcji czysto wewnętrznych25. 

w ogólniejszym wymiarze zasada proporcjonalności oznacza również, 
że „tam, gdzie istnieje możliwość wyboru spośród większej liczby odpo-
wiednich rozwiązań, należy stosować te najmniej dotkliwe, a wynikające 
z tego niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonych 
celów”��. 

2.4. wyBÓR podstawy pRawnej 

zgodnie z orzecznictwem trybunału wybór podstawy prawnej dla aktu 
prawa Unii europejskiej powinien być oparty na czynnikach obiektywnych, 
poddających się kontroli sądowej, a w szczególności na celu i treści aktu 
prawnego27. jeżeli dany akt prawny zmierza do więcej niż jednego celu lub 
jego treść podpada pod więcej niż jedną kompetencję Unii, możliwe są dwa 
wypadki. w pierwszym wypadku, gdy jeden z celów lub elementów treści 
aktu prawnego ma charakter dominujący, a drugi — incydentalny; zgodnie 
z orzecznictwem ets akt prawny powinien być oparty tylko na jednej pod-
stawie prawnej, zgodnej z głównym celem lub elementem aktu prawnego28. 
w drugim wypadku, gdy nie można stwierdzić, by któryś z celów lub ele-
mentów aktu prawnego, podpadających pod różne podstawy prawne, w spo-
sób wyraźny dominował, a zatem gdy znajdują się one na tym samym po-
ziomie, należy powołać się na wszystkie mające zastosowanie podstawy 

24 c h. t w i g g - f l e s s n e r, GoodBye Harmonisation By Directives, Hello Cross 
Border only Regulation? — A Way Forward for EU Consumer Contract Law, „european 
Review of contract Law” 2011, z. 2, s. 251. 

25 c. t w i g g - f l e s s n e r, [przyp. 24], passim; c. t w i g g - f l e s s n e r, CESL, 
CrossBorder Transactions and Domestic Law: Why a Dual Approach Could Work (Although 
CESL Might Not), eRpL, R. XXiii: 2015, z. 2. por. także opinię Rg j. kokott z 23 Xii 
2015 r., [przyp. 11], pkt 164, która wskazuje na „mocne domniemanie wartości dodanej dzia-
łania na poziomie Unii, gdy rozpatrywany akt prawa Unii ma na celu rozwiązanie problemów 
o wymiarze transgranicznym […]” (pkt 164). 

�� opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 85. 
27 zob. np. wyrok ts z 11 Vi 1991 r., c-300/89, komisja p. Radzie (dwutlenek tytanu), 

ecLieU:c:1991:244, pkt 10; wyrok ts z 4 iV 2000 r., c-269/97, komisja p. Radzie, ecLi:
eU:c:2000:183, pkt 43; wyrok ts z 11 iX 2003 r., c-211/01, komisja p. Radzie, ecLi:eU:
c:2003:452, pkt 38. por. f. g r z e g o r c z y k, [przyp. 13], s. 924. 

28 wyrok ts z 17 iii 1993 r., c-155/91, komisja p. Radzie, ecLi:eU:c:1993:98, pkt 19 
i 21; wyrok ts z 30 i 2011 r., c-36/98, Hiszpania p. Radzie, ecLi:eU:c:2001:64, pkt 59; 
wyrok ts z 11 iX 2003 r., c-211/01, komisja p. Radzie, ecLi:eU:c:2003:452, pkt 39. por. 
f. g r z e g o r c z y k, [przyp. 13], s. 925–926.
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prawne łącznie29. należy przy tym podkreślić, że według orzecznictwa try-
bunału wypadek pierwszy (dominacja jednego celu lub elementu) należy 
domniemywać, natomiast wypadek drugi ma charakter wyjątkowy i należy go 
dowieść30. w doktrynie zwraca się uwagę, że „rozgraniczanie podstaw praw-
nych nie jest do końca jasne, co umożliwia trybunałowi prowadzenie »po-
lityki integracyjnej«”��.

3. koMpetencja ogÓLna do HaRMonizacji pRawa  
na RynkU wewnętRznyM a pRawo pRywatne 

3.1. anaLiza noRMy koMpetencyjnej 

artykuł 114 tfUe (dawny art. 95 twe, wcześniejszy art. 100a tewg) 
przyznaje ustawodawcy unijnemu kompetencję do „przyjmowania środków 
dotyczących zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjo-
nowanie rynku wewnętrznego”��. owo „zbliżanie” krajowych przepisów 
znane jest powszechnie pod pojęciem „harmonizacji”, a oba terminy uznaje 
się za synonimicznie odnoszące się do tego samego pojęcia prawnego��. 
zgodnie z art. 114 ust. 3 zd. 1 tfUe, jeżeli akty prawne stanowione na 
mocy art. 114 ust. 1 dotyczą ochrony konsumenta, projekty takich aktów 
wnoszone przez komisję „przyjm[ują] jako podstawę wysoki poziom ochro-
ny, uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach na-
ukowych”, a obowiązek dążenia do takiego poziomu ochrony ciąży także na 
parlamencie i Radzie (art. 114 ust. 3 zd. 2 tfUe). artykuł 169 tfUe (daw-

29 wyrok ts z 19 iX 2002 r., c-336/00, austria p. Huberowi, ecLi:eU:c:2002:509, 
pkt 31; wyrok ts z 12 Xii 2002 r., c-281/01, komisja p. Radzie, ecLi:eU:c:2002:761, 
pkt 35; opinia ts z 6 Xii 2001 r., 2/00, ecLi:eU:c:2001:664, pkt 23; wyrok ts z 11 iX 
2003 r., c-211/01, [przyp. 28], pkt 40. 

30 wyrok ts z 11 iX 2003 r., c-211/01, [przyp. 28], pkt 40. 
�� f. g r z e g o r c z y k, [przyp. 13], s. 925. 
�� niezbyt fortunny przekład polski, literalnie oparty na kalce z jęz. francuskiego (me

sures relatives au rapprochement), zatraca sens wersji angielskiej i niemieckiej, wedle któ-
rych „środki” nie tyle „dotyczą zbliżenia” krajowych przepisów, ile „mają na celu zbliżanie” 
tychże przepisów (ang. measures for the harmonisation, niem. Maßnahmen zur Angleichung).

�� zdaniem Leiblego i schrödera za synonimiczne na gruncie traktatów uznać należy termi-
ny: „zbliżanie”, „koordynacja” i „harmonizacja” (s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/
AEUV…, [przyp. 21], s. 1455). nie stanowi to przejawu wysokiej jakości techniki legisla-
cyjnej i byłoby wskazane, aby przy kolejnej rewizji traktatów terminologię tę wreszcie ujed-
nolicić, przyjmując najbardziej rozpowszechniony w doktrynie termin „harmonizacja”. 
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ny art. 153 twe) w ust. 1 stanowi, że Unia, „dążąc do popierania interesów 
konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów […] 
przyczynia się do ochrony […] interesów gospodarczych konsumentów, jak 
również wspierania ich prawa do informacji”, jednakże w ust. 2 lit. a odsy-
ła — w zakresie harmonizacji — do art. 114 tfUe. takie odesłanie oznacza, 
że art. 169 ust. 1 tfUe nie stanowi samodzielnej podstawy stanowienia 
norm prawnych.

wszelkie wątpliwości w tym względzie rozwiewa art. 169 ust. 2 lit. b 
tfUe, który przewiduje, że w celu realizacji celów określonych w ust. 1 
tego artykułu Unia może także przyjmować „środki, które wspierają, uzu-
pełniają i nadzorują politykę prowadzoną przez państwa członkowskie”. 
a zatem kompetencja Unii przewidziana w art. 169 tfUe jest wyłącznie 
kompetencją wspierającą, a polityka ochrony konsumenta w formie harmoni-
zacji przepisów może odbywać się wyłącznie na podstawie art. 114 tfUe34.

artykuł 114 tfUe przewiduje, dla realizacji określonej w nim kompe-
tencji normotwórczej, zastosowanie wyłącznie zwyczajnej procedury usta-
wodawczej. oznacza to, że projekt aktu prawnego wnosi komisja, a następ-
nie, po zasięgnięciu opinii komitetu ekonomiczno-społecznego, uchwalenie 
aktu należy do łącznej kompetencji parlamentu i Rady. 

zgodnie z wyrokiem ets z 5 października 2000 r. w sprawie tytoń i 
art. 114 tfUe może być wykorzystywany jako podstawa prawna jedynie 
w sytuacji, gdy istnieje rzeczywisty związek między uchwalanym aktem 
prawnym a ustawaniem rzeczywistych przeszkód na rynku wewnętrznym35. 

34 odmienny pogląd wyraził f. grzegorczyk, którego zdaniem „dyrektywy, których 
celem jest wyłącznie ochrona konsumentów (i mające nikły udział w harmonizacji prawa czy 
szerzej — integracji rynku wewnętrznego), muszą bazować na art. 169 tfUe” (f. g r z e-
g o r c z y k, [przyp. 13], s. 926). z poglądem tym nie można się zgodzić w świetle powyż-
szych rozważań. De lege lata należy bowiem przyjąć, że Unia po prostu nie posiada kompe-
tencji do wydawania dyrektyw „mających nikły udział w harmonizacji prawa” czy 
„integracji rynku wewnętrznego”. f. grzegorczyk nie dostrzega, że z mocy odesłania zawar-
tego w art. 169 ust. 2 lit. a tfUe artykuł ten nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do 
wydawania przepisów harmonizacyjnych przez ustawodawcę unijnego. nawiasem mówiąc, 
należy dodać, że zdaniem cytowanego autora wybór podstawy prawnej z art. 114 tfUe dla 
dyrektyw konsumenckich jest prawidłowy, a to z uwagi na to, że służą one głównie integra-
cji rynkowej, a cel w postaci ochrony konsumenta jest w nich poboczny (f. g r z e g o r-
c z y k, [przyp. 13], s. 926–927). 

35 wyrok ts z 5 X 2000 r., c-376/98, niemcy p. parlamentowi i Radzie, ecLi:eU:
c:2000:544, pkt 84. zob. także wyrok ts z 12 Xii 2006 r., c-380/03, niemcy p. parlamen-
towi i Radzie (tzw. tytoń ii), ecLi:eU:c:2006:772, pkt 41 i 80. kolejnym odcinkiem „tyto-
niowej sagi” jest sprawa c-358/14 wniesiona przez Rzeczpospolitą polską przeciwko parla-
mentowi i Radzie. jak jednak zauważyła Rg j. kokott, w tej sprawie ciężar sporu przesunął 
się z kwestii zdatności art. 114 tfUe na kwestię doprecyzowania wymogów wynikających 
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oznacza to, że art. 114 tfUe nie przyznaje Unii ogólnej kompetencji do 
regulowania rynku wewnętrznego, ale jedynie kompetencję do usuwania 
realnych barier dla jego funkcjonowania. z punktu widzenia art. 114 tfUe 
istotne jest zatem nie samo występowanie różnic między krajowymi syste-
mami prawa prywatnego, ale ujemny wpływ takich różnic na rynek we-
wnętrzny��. nie jest przy tym niezbędne, by wszystkie państwa członkowskie 
posiadały już przepisy dotyczące określonego obszaru prawa prywatnego; 
wystarczy, jeżeli przepisy takie istnieją choćby w jednym państwie37. 

jak zauważyła rzecznik generalna j. kokott, „prawodawca Unii może 
skorzystać z art. 114 tfUe w szczególności w razie zaistnienia rozbieżności 
między przepisami krajowymi, jeżeli takie rozbieżności mogą naruszać 
podstawowe swobody [rynku wewnętrznego — R.M.] i wywierać w ten 
sposób bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego lub 
prowadzić do powstania znaczących zakłóceń konkurencji”38. istotne jest 
także rozpatrywanie przepisów w szerszym kontekście. jak zauważyła bo-
wiem rzecznik generalna j. kokott: „zastosowanie art. 114 tfUe nie wy-
maga, aby każda szczegółowa regulacja w ramach środka harmonizacji 
rynku wewnętrznego wydanego na tej podstawie musiała zawierać odpowiedź 
na konkretne rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami […]. decydu-
jące jest raczej rozpatrzenie całej regulacji”39. należy wreszcie dodać, że 
przesłanki skorzystania z kompetencji ujętej w art. 114 tfUe „mają charak-
ter nie ilościowy, ale jakościowy”, wobec czego bez znaczenia jest, w ilu 
państwach członkowskich istnieją przepisy stanowiące zakłócenie funkcjo-
nowania rynku wewnętrznego40. 

zgodnie z wyrokiem ets z 20 maja 2003 r. w sprawie Rundfunk, art. 114 
tfUe może być wykorzystywany także do regulowania stanów faktycznych 
czysto krajowych41, tj. pozbawionych łączników wskazujących na inne pań-

z zasad pomocniczości i proporcjonalności (opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], 
pkt 2 i 41). 

�� j. w. R u t g e r s, European Competence and a European Civil Code, w: Towards 
a European Civil Code, red. a. Hartkamp i in., 4th ed., alphen aan den Rijn 2004, s. 318;  
s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1456. 

37 s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1456.
38 opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 44. 
39 opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 60.
40 opinia Rg j. kokott z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 64. jak zauważa j. kokott, 

w konsekwencji prowadzi to do zwiększenia wagi zasad pomocniczości i proporcjonalności 
(tamże, pkt 64 in fine). 

41 wyrok trybunału z 20 V 2003 r., c-465/00, c-138/01 i c-139/01, Rechnungshof  
p. Österreichischer Rundfunk, ecLi:eU:c:2003:294, pkt 41: „odwołanie się do art. 100a 
traktatu [obecnie art. 114 tfUe] jako podstawy prawnej nie zakłada istnienia faktycznego 
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stwa członkowskie Unii42. podobnie wypowiedział się ets w wyroku z 12 grud-
nia 2006 r. w sprawie tytoń ii, gdzie stwierdził, że: „zastosowanie jako 
podstawy prawnej art. 95 we [obecnie art. 114 tfUe — R.M.] nie wyma-
ga […] rzeczywistego związku ze swobodnym przepływem między pań-
stwami członkowskimi w każdej sytuacji objętej zakresem normowania 
aktu opartego na tej podstawie. […] dla uzasadnienia zastosowania art. 95 
we jako podstawy prawnej istotne jest, by akt wydany na tej podstawie miał 
rzeczywiście na celu poprawę warunków ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego”43.

ponadto, zgodnie z orzecznictwem trybunału, posługiwanie się art. 114 
tfUe nie jest dopuszczalne, jeżeli dany akt prawny harmonizuje warunki 
działania na wspólnym rynku jedynie incydentalnie lub wypadkowo44. 

należy podkreślić, że z dyspozycji art. 114 ust. 1 tfUe wyłączone zostały 
(na mocy ust. 2 tego artykułu) explicite trzy materie — prawo podatkowe, 
przepisy dotyczące swobodnego przepływu osób oraz prawo pracy (verba legis 
przepisy dotyczące „praw i interesów pracowników najemnych”). stanowienie 
przez Unię norm prawnych w tych trzech dziedzinach podlega odrębnym ure-
gulowaniom. z punktu widzenia prawa prywatnego istotna jest jedynie trzecia 
kategoria, tj. prywatne prawo pracy, które podlega lex specialis zawartej w art. 153 
tfUe45. pozostałe dwie mają wyłącznie charakter publicznoprawny. 

problematyka relacji art. 114 tfUe do innych podstaw prawnych wy-
korzystywanych przez ustawodawcę unijnego do kreowania norm prawnych 
z dziedziny prawa prywatnego zostanie omówiona niżej — w pkt 3.6 (sto-
sunek do art. 81 tfUe), 4.1 (art. 115 tfUe), 4.2 (art. 118 tfUe), 4.3 (art. 50 
tfUe), 4.4 (art. 153 tfUe) oraz 6 (art. 352 tfUe). 

3.2. aRtykUł 114 tfUe a pRawo pRywatne

jak zostało zauważone wyżej, art. 114 tfUe nie przewiduje kompeten-
cji do stanowienia norm prawa prywatnego. jeżeli unijny ustawodawca 

związku ze swobodnym przepływem między państwami członkowskimi w każdej z sytuacji 
przewidzianych przez akt oparty na takiej podstawie”. 

42 por. s. p e e r s, EU Justice and Home Affairs Law, 3rd ed., oxford 2011, s. 611. 
43 wyrok trybunału z 12 Xii 2006 r., [przyp. 35], pkt 80. por. także opinia Rg j. kokott 

z 23 Xii 2015 r., [przyp. 11], pkt 60, przyp. 32. 
44 wyrok ts z 4 X 1991 r., c-70/88, parlament p. Radzie, ecLi:eU:c:1991:373, pkt 17; 

wyrok ts z 17 iii 1993 r., c-155/91, [przyp. 28], pkt 19; wyrok ts z 28 Vi 1994 r., c-187/93, 
parlament p. Radzie, ecLi:eU:c:1994:265, pkt 24; wyrok ts z 18 Vii 1999 r., c-209/97, 
komisja p. Radzie, ecLi:eU:c:1999:559, pkt 35. 

45 odrębną kwestią jest dopuszczalność stanowienia norm z zakresu prawa pracy na pod-
stawie art. 115 tfUe, co zostanie omówione poniżej. 
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posługuje się tym postanowieniem traktatu do wydawania aktów prawnych 
z tej dziedziny, musi to być uzasadnione rzeczywistą, a nie tylko hipotetycz-
ną, koniecznością ustanowienia i funkcjonowania wspólnego rynku46. Mimo 
twierdzeń komisji, że wnoszone przez nią projekty aktów prawnych z za-
kresu prawa prywatnego służą usuwaniu realnych przeszkód w funkcjono-
waniu rynku wewnętrznego, nie były one nigdy poparte danymi naukowymi 
wykazującymi, że odmienność krajowych systemów prawa prywatnego 
stanowi realną przeszkodę dla obrotu gospodarczego47. co więcej, można 
twierdzić, że istnienie zupełnego systemu unijnego prawa prywatnego mię-
dzynarodowego (przynajmniej w dziedzinach istotnych dla obrotu gospodar-
czego), pozwalającego w sposób precyzyjny ustalić, które krajowe prawo 
zobowiązań będzie regulować daną transakcję, pozwala wręcz wysunąć 
tezę, że różnorodność krajowych systemów prawnych stanowi w istocie 
czynnik sprzyjający handlowi na wspólnym rynku (dzięki uelastycznieniu 
prawa umów), a nie przeszkodę dla tego handlu48.

należy wreszcie podkreślić, że kompetencja z art. 114 tfUe może zostać 
uruchomiona względem prawa prywatnego jedynie wówczas, gdy zostanie 
dowiedzione, że określony obszar tego prawa podpada pod zakres swobo- 
dy przepływu i utrudnia dostęp do rynku49. jak trafnie zauważa jacobien  
w. Rutgers, normy prawa prywatnego nie stanowią zasadniczo przeszkód 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, lecz mogą stanowić taką przeszko-
dę w ściśle określonych obszarach — i tylko w tych obszarach unijnemu 
ustawodawcy przysługuje kompetencja harmonizacyjna wypływająca z art. 114 
tfUe50.

odrębną kwestią jest zagadnienie relacji między art. 114 a 115 tfUe, 
która zostanie omówiona w pkt 4.1. 

46 por. wyrok ts z 5 X 2000 r., c-376/98, [przyp. 35]. zob. także s. w e a t h e r i l l, 
[przyp. 8], s. 413. 

47 H. c o l l i n s, Why Europe Needs a Civil Code, eRpL 2013, z. 4, s. 910. 
48 H. c o l l i n s, [przyp. 47], s. 911. 
49 j. w. R u t g e r s, [przyp. 36], s. 319, 905; R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 6. j.w. Rutgers 

przytacza, na poparcie swej tezy, wyroki ts: z 24 i 1991 r., c-339/89, alsthom atlantique, 
ecLi:eU:c:1991:28; z 13 X 1993 r., 93/92, cMc Motorradcenter, ecLi:eU:c:1993:838;  
z 20 iii 1997 r., c-323/95, Hayes p. kronenburgerowi, ecLi:eU:c:1997:169; z 16 iii 1999 r., 
c-222/97, trummer i Mayer, ecLi:eU:c:1999:143; interpretowane w świetle wyroku z 24 Xi 
1993 r., c-267/91 i c-268/91, keck, ecLi:eU:c:1993:905. 

50 j. w. R u t g e r s, [przyp. 36], s. 320. por. M. w. H e s s e l i n k, j. w. R u t g e r s,  
t. Q. d e B o o y s, The legal basis for an optional instrument on European contract law, 
european parliament policy department c short study, pe 393.280, 2008, s. 28; R. M a ń k o, 
[przyp. 15], s. 6. 
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3.3. Rodzaje aktÓw pRawnycH wydawanycH  
na podstawie aRt. 114 tfUe 

artykuł 114 tfUe nie precyzuje katalogu rodzajów (typów) aktów 
prawnych, jakie mogą być na jego podstawie uchwalane. A contrario należy 
więc przyjąć, że mogą to być wszelkie akty prawne wymienione w art. 288 
tfUe51, a zatem rozporządzenia, dyrektywy bądź niewiążące zalecenia. 
w każdym wypadku wybór określonej formy aktu prawnego musi zostać 
należycie uzasadniony przez komisję i podlega ocenie w świetle zasady pro-
porcjonalności (art. 5 tfUe)52. należy odnotować, że w praktyce art. 114 
tfUe stanowi podstawę prawną licznych rozporządzeń, w tym także z pogra-
nicza prawa prywatnego (na przykład rozporządzenie o opłatach za korzysta-
nie z kart płatniczych53, rozporządzenie o rozrachunku papierów wartościo-
wych54 czy rozporządzenie o restrukturyzacji instytucji kredytowych55).

3.4. HaRMonizacja zUpełna i MiniMaLna

zbliżanie, czyli harmonizacja przepisów krajowych, dokonywana na 
mocy art. 114 tfUe, może przybierać postać harmonizacji zupełnej lub 
minimalnej56. w tym pierwszym wypadku państwa członkowskie zobowią-
zane są wdrożyć przepisy unijne, ale nie mogą stanowić żadnych norm 

51 s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1467. 
52 s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1468. por. wyżej, 

pkt 2.3. 
53 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2015/751 z dnia 29 iV 2015 r. 

w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w opar-
ciu o kartę (dz. Urz. Ue L 123 z 19 V 2015 r., s. 1–15). 

54 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 909/2014 z dnia 23 Vii 
2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii europejskiej 
i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/
we i 2014/65/Ue oraz rozporządzenie (Ue) nr 236/2012 (dz. Urz. Ue L 257 z 28 Viii 
2014 r., s. 1–72).

55 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 806/2014 z dnia 15 Vii 
2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (Ue) nr 1093/2010 
(dz. Urz. Ue L 225 z 30 Vii 2014, s. 1–90).

56 zob. szerzej a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2]. f. grzegorczyk wyróżnia nato-
miast aż pięć postaci harmonizacji: pełną, opcjonalną, częściową, alternatywną i minimalną. 
zob. f. g r z e g o r c z y k, [przyp. 13], s. 905–906. por. R. s t e f a n i c k i, Idea pełnej har
monizacji prawa konsumenckiego a jednoczenie Europy przez różnorodność, w: Unia Euro
pejska: zjednoczeni w różnorodności, red. c. Mik, warszawa 2012. 
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prawnych, które by od nich odbiegały57. innymi słowy, zakres hipotezy i dys-
pozycji normy prawa krajowego, stanowiącej wdrożenie normy dyrektywy 
unijnej, muszą być zbieżne. Różnice mogą dotyczyć jedynie wyboru termi-
nologii, techniki legislacyjnej, ale nie mogą prowadzić do niezgodności 
normy krajowej i normy unijnej58. 

należy przy tym zauważyć, że harmonizacja zupełna nie wyklucza po-
zostawienia, w określonych przepisach, opcji regulacyjnych, spośród których 
ustawodawca krajowy może dokonać wyboru, na przykład w wypadku dy-
rektywy o nieuczciwych praktykach handlowych ustawodawca może wybrać, 
czy ochrona zbiorowych interesów konsumentów przed takimi praktykami 
będzie dokonywana za pomocą mechanizmów prywatnoprawnych, czy pub-
licznoprawnych59, czy też w wypadku dyrektywy o agentach handlowych, 
która pozostawia państwom członkowskim określone opcje w zakresie środ-
ków zaskarżenia dostępnych agentowi handlowemu względem zleceniodaw-
cy60. jednym z pierwszych przykładów harmonizacji zupełnej w europejskim 
prawie prywatnym była dyrektywa o odpowiedzialności za produkt niebez-
pieczny��. współczesnymi przykładami takich aktów prawnych są, wspo-

57 a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 203. 
58 Ujmując problem w kategoriach derywacyjnej teorii wykładni, można powiedzieć, że 

różnica między prawem krajowym a dyrektywą harmonizacji zupełnej może dotyczyć brzmie-
nia przepisów, ale nie treści zrekonstruowanych w oparciu o nie norm prawnych (norm po-
stępowania skierowanych do podmiotów prawa). 

59 zob. art. 11–13 dyrektywy 2005/29/we z dnia 11 V 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/ewg, dyrektywy 97/7/we, 98/27/
we i 2002/65/we parlamentu europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (we) nr 2006/2004 
parlamentu europejskiego i Rady („dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych”) 
(dz. Urz. Ue L 149 z 11 Vi 2005 r., s. 22–39).

60 zob. art. 17 dyrektywy Rady 86/653/ewg z dnia 18 Xii 1986 r. w sprawie koordy-
nacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych 
działających na własny rachunek (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 6, t. 1, 
s. 177–181).

�� dyrektywa Rady 85/374/ewg z dnia 25 Vii 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpo-
wiedzialności za produkty wadliwe (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 15, 
t. 1, s. 257–261). należy jednak dodać, że chodzi tu o niewyczerpującą zupełną harmonizację 
(nonexhaustive full harmonisation), co podkreślają g. H o w e l l s, M. p i l g e r s t o r f e r, 
Product Liability, w: The Cambridge Companion to European Union Private Law, red.  
ch. twigg-flesner, cambridge 2010, s. 257. chodzi o to, że dyrektywa zezwala na zbieg prze-
widzianej w jej przepisach odpowiedzialności za produkt z odpowiedzialnością ex contractu 
i ex delicto, a nawet dalsze istnienie odrębnego, krajowego reżimu odpowiedzialności za 
produkt, o ile istniał on w chwili promulgacji dyrektywy — zob. art. 13: „niniejsza dyrek-
tywa nie narusza uprawnień przysługujących osobie poszkodowanej z tytułu odpowiedzial-
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mniana już, dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych��, o times-
haringu�� (2008/122) oraz o prawach konsumenckich64.

w odróżnieniu od harmonizacji zupełnej, harmonizacja minimalna po-
lega na tym, że ustawodawca unijny określa minimalny poziom ochrony 
danej strony czynności prawnej (w szczególności konsumenta), który musi 
zostać wdrożony do prawa krajowego, natomiast państwom członkowskim 
przysługuje swoboda do utrzymania lub wprowadzenia przepisów przewi-
dujących wyższy poziom ochrony, tj. regulujących dane sytuacje w sposób 
korzystniejszy dla konsumentów65. 

Harmonizacja minimalna pozostaje dominującą metodą regulacyjną��. 
aktualnie obowiązującymi dyrektywami posługującymi się tą techniką le-
gislacyjną są dyrektywa o niedozwolonych postanowieniach umownych67, 
dyrektywa o sprzedaży konsumenckiej68 oraz niedawno uchwalona dyrekty-
wa o kredycie hipotecznym69. z drugiej jednak strony, dwie dotychczasowe 
dyrektywy harmonizacji minimalnej, dyrektywa o umowach zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa70 oraz dyrektywa o umowach zawieranych na 

ności kontraktowej lub niekontraktowej lub szczególnego systemu odpowiedzialności istnie-
jącego w chwili ogłoszenia dyrektywy”.

�� dyrektywa 2005/29/we, [przyp. 59]. 
�� zob. motyw 3 w preambule do dyrektywy pe i Rady 2008/122/we z dnia 14 i 2009 r. 

w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, 
umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (dz. Urz. 
Ue L 33 z 3 ii 2009 r., s. 10–30).

64 zob. art. 4 dyrektywy pe i Rady 2011/83/Ue z dnia 25 X 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/ewg i dyrektywę 1999/44/we pe i Ra-
dy oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/ewg i dyrektywę 97/7/we pe i Rady (dz. Urz. 
Ue L 304 z 22 Xi 2011 r., s. 64–88).

65 f. d e c e c c o, Room to Move? Minimum Harmonization and Fundamental Rights, 
„common Market Law Review”, R. XLiii: 2006, s. 9–30; a. k u n k i e l - k r y ń s k a,  
[przyp. 2], s. 176 i n. 

�� f. g r z e g o r c z y k, [przyp. 13], s. 906. 
67 zob. art. 8 dyrektywy Rady 93/13/ewg z dnia 5 iV 1993 r. w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich (dz. Urz. — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 15, 
t. 2, s. 288–293).

68 zob. art. 8 ust. 2 dyrektywy pe i Rady 1999/44/we z dnia 25 V 1999 r. w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(dz. Urz. — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 15, t. 4, s. 223–227).

69 zob. art. 2 ust. 1 dyrektywy pe i Rady 2014/17/Ue z dnia 4 ii 2014 r. w sprawie 
konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2008/48/we i 2013/36/Ue oraz rozporządzenie (Ue) nr 1093/2010 (dz. Urz.  
L 60 z 28 ii 2014 r., s. 34–85).

70 dyrektywa Rady 85/577/ewg z dnia 20 Xii 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (dz. Urz. Ue — wyd. 
spec. w jęz. polskim rozdział 15, t. 1, s. 262–264). 
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odległość71 zastąpione zostały dyrektywą harmonizacji zupełnej w postaci 
dyrektywy o prawach konsumenckich72. inna sprawa, że ta ostatnia miała, 
wedle pierwotnego zamysłu komisji, zastąpić aż osiem dyrektyw73, co obra-
zuje niechęć ustawodawcy unijnego (tj. Rady) wobec forsowanej przez 
komisję tendencji przechodzenia od harmonizacji minimalnej, pozostawia-
jącej większą swobodę państwom członkowskim74, do sztywniejszej harmo-
nizacji zupełnej. z drugiej jednak strony należy zauważyć, że zgłoszone 
przez komisję europejską w grudniu 2015 r. dwa projekty dyrektyw: doty-
czących sprzedaży na odległość oraz dostarczaniu treści cyfrowych, zostały 
oparte na zasadzie harmonizacji zupełnej75. dopiero jednak w toku prac 
ustawodawczych okaże się, czy zostaną uchwalone w takiej właśnie postaci, 
czy też ustawodawca unijny zdecyduje się nadać im formę aktów harmoni-
zacji minimalnej. 

3.5. pRoBLeM tzw. instRUMentÓw opcjonaLnycH

potencjalnym sposobem wyjścia poza dychotomię między harmonizacją 
zupełną i minimalną mogłoby być zastosowanie techniki legislacyjnej tzw. 
instrumentu opcjonalnego. polega ona na stworzeniu równoległego reżimu 
prawnego danej instytucji prawnej, na przykład formy osoby prawnej, typu 
umowy nazwanej lub rodzaju prawa rzeczowego, który ma istnieć obok 
systemów prawa krajowego, jednakże bez ich zastępowania76. instrument 

71 dyrektywa 97/7/we pe i Rady z dnia 20 V 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w przypadku umów zawieranych na odległość (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim 
rozdział 15, t. 3, s. 319–327). 

72 dyrektywa 2011/83/Ue, [przyp. 64].
73 tak zapowiadano w komunikacie komisji z 11 X 2004 r. Europejskie prawo umów 

i weryfikacja acquis: rozwój, coM (2004) 651 końcowy, s. 3. por. R. M a ń k o, Methods for 
unifying private law in the EU, european parliamentary Research service Briefing, 130628ReV1, 
23 i 2014 r., s. 3.

74 jak trafnie podkreśla f. grzegorczyk, harmonizacja minimalna „stanowi najmniej 
»inwazyjny« wobec krajowych porządków prawnych sposób zbliżania prawa” (f. g r z e-
g o r c z y k, [przyp. 13], s. 906). 

75 zob. projekty dyrektyw wniesione przez komisję 9 Xii 2015 r.: w sprawie niektórych 
aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [2015/0287 (cod)] oraz w sprawie niektó-
rych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na 
odległość [2015/0288 (cod)]. por. wstępną analizę drugiego z projektów w opracowaniu 
R. M a ń k i, Contracts for online and other distance sales of goods, european parliamentary 
Research service Briefing, pe 577.962, luty 2016. 

76 jednolity, opcjonalny reżim uregulowania określonej instytucji prawa prywatnego 
ujęty byłby wówczas w jednolicie stosowanych przepisach unijnego rozporządzenia, które 
jednak znajdowałoby zastosowanie do danej umowy lub prawa rzeczowego jedynie w wy-
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opcjonalny nie służy zatem zbliżaniu (harmonizacji) przepisów krajowych, 
lecz tworzy dla nich alternatywę, z której podmioty prawne mogą, choć nie 
muszą, korzystać77. dlatego też należy przyjąć, że tam, gdzie umocowanie 
Unii obejmuje jedynie zbliżanie przepisów (harmonizację), jak ma to miej-
sce w wypadku art. 114, 115 oraz 153 tfUe, wykluczone jest wydawanie 
na podstawie takiego umocowania instrumentów opcjonalnych78. odmiennie 
rzecz się ma z art. 81 tfUe, który w ust. 1 zd. 2 wyraźnie wskazuje, że 
przewidziana w tym postanowieniu współpraca sądowa w sprawach cywil-
nych „może obejmować przyjmowanie środków w celu zbliżenia przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw członkowskich”, a zatem harmonizacja 
nie jest jedyną formą działalności prawotwórczej. wykładnię taką potwierdza 
szczegółowa analiza art. 81 ust. 2 tfUe (zob. niżej, pkt 5). 

podstawą prawną dla instrumentów opcjonalnych o charakterze mate-
rialnoprawnym jest natomiast art. 352 tfUe (klauzula elastyczności), omó-
wiony szczegółowo w pkt 6. 

warto odnotować, że w 2011 r. komisja europejska wniosła do parla-
mentu i Rady projekt rozporządzenia ustanawiającego opcjonalny instrument 
w dziedzinie umowy sprzedaży79, opierając go wyłącznie na art. 114 tfUe, 
a nie — jak wskazywałaby dotychczasowa praktyka — na art. 352 tfUe. 
spotkało się to ze słuszną krytyką parlamentów krajowych80 oraz doktryny81. 

krytyka oparcia projektu instrumentu opcjonalnego na art. 114 tfUe, 
a nie art. 352 tfUe, znajduje solidne oparcie w orzecznictwie tsUe. w opi-
nii 1/9482 trybunał, odnosząc się do prawa własności intelektualnej (a więc 
jednej z gałęzi prawa prywatnego), zwrócił uwagę, że Unia może harmoni-
zować prawa krajowe na podstawie (obecnych) art. 114–115 tfUe, jednak-
że w celu tworzenia nowych praw własności intelektualnej, równoległych 

padku wyboru takiej opcji przez strony zawierające umowę zobowiązującą lub ustanawiają-
ce prawo rzeczowe. 

77 R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 15. 
78 s. L e i b l e, M. s c h r ö d e r, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1461 (w odniesieniu 

do art. 114 tfUe). 
79 2011/0284 (cod). 
80 w austrii — Rada związku; w Belgii — senat; w niemczech — sejm związkowy 

(Bundestag); w wielkiej Brytanii — izba gmin. 
81 M. w. H e s s e l i n k, j. w. R u t g e r s, t. Q. d e  B o o y s, [przyp. 50], s. 26, 35 i 38;  

j. w. R u t g e r s, [przyp. 36], s. 316–317; j. j. k u i p e r s, The Legal Basis for a European 
Optional Instrument, eRpL 2011, z. 5, s. 559; j. B e ł d o w s k i, M. z a c h a r i a s i e w i c z, 
[przyp. 8], s. 7; a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 175; e. ł ę t o w s k a, [przyp. 15], 
s. 8; R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 15–17. 

82 opinia tswe z 15 Xi 1994 r., 1/94, competence of the community to conclude in-
ternational agreements concerning services and the protection of intellectual property, ecLi:
eU:c:1994:384, pkt 53.
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względem krajowych praw własności intelektualnej, musi oprzeć się na 
(obecnym) art. 352 tfUe83. 

trybunał potwierdził to zapatrywanie w słynnym wyroku dotyczącym 
patentów na wynalazki biotechnologiczne (niderlandy p. parlamentowi  
i Radzie)84. o tym, że opinii 1/94, jak i wyroków w sprawie niderlandy  
p. parlamentowi i Radzie nie należy interpretować wąsko (jako odnoszących 
się jedynie do praw własności intelektualnej), świadczy późniejszy wyrok 
dotyczący rozporządzenia o spółdzielni europejskiej85. wyrok ten wskazuje 
na szerszą ratio decidendi leżącą u podstaw linii orzecznictwa zapoczątko-
wanej opinią 1/94, a mianowicie że art. 114–115 tfUe nie mogą w żadnym 
wypadku stanowić podstawy prawnej dla wszelkich instrumentów opcjonal-
nych (tworzących unijne reżimy prawne równoległe względem prawa kra-
jowego), które powinny być oparte na art. 352 tfUe86. 

nawiasem mówiąc, uchwalenie instrumentu opcjonalnego nie tylko 
krajowych porządków do siebie nie zbliża (co jest wszak istotą harmoniza-
cji, o której mowa w art. 114 tfUe), ale wręcz celowo wprowadza w ich 
obrębie dodatkową różnorodność. pozwala to niewątpliwie stronom na do-
konanie wyboru z szerszej palety reżimów prawnych87, jednakże karkołom-
ne wydaje się twierdzenie, że prowadzi do harmonizacji krajowych reżimów 
prawa umów. choć rozporządzenie, o którym mowa, spotkało się w lutym 
2014 r. z aprobatą parlamentu88, Rada nigdy go nie poparła, projekt nie wszedł 
w fazę tzw. trylogów89, a w grudniu 2014 r. nowa komisja pod kierownictwem 
jean-claude’a junckera ogłosiła, że obecny projekt zostanie zastąpiony 

83 wypada podkreślić, że w ówczesnym stanie prawnym nie istniał odpowiednik obec-
nego art. 118 tfUe. 

84 wyrok tswe z 9 X 2001 r., c-377/98, niderlandy p. parlamentowi i Radzie, ecLi:
eU:c:2001:523, pkt 24. por. na temat tego wyroku k. k a ń s k a, Karta Praw Podstawowych 
a przestrzeganie praw człowieka przez instytucje Unii Europejskiej, warszawa 2003. 

85 wyrok tswe z 2 V 2006 r., c-436/03, parlament p. Radzie (societas cooperativa 
europaea), ecLi:eU:c:2006:277.

86 M. w. H e s s e l i n k, j. w. R u t g e r s, t. Q. d e  B o o y s, [przyp. 50], s. 26;  
a. k u n k i e l - k r y ń s k a, [przyp. 2], s. 175; R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 16. por. wyrok 
tswe z 2 V 2006 r., c-436/03, [przyp. 85], pkt 44. 

87 przy czym instrument opcjonalny, jako rozporządzenie, byłby częścią unijnego po-
rządku prawnego, mającą bezpośrednie zastosowanie w każdym państwie członkowskim na 
tych samych zasadach. Umowa jednak, podlegająca temu reżimowi prawnemu, podlegałaby, 
w pozostałym zakresie, określonemu systemowi prawnemu. zob. M. B e h a r - t o u c h a i s, 
The Functioning of the CESL with in the framework of the Rome I Regulation, ekspertyza 
dla parlamentu europejskiego, pe 462.477, Brussels 2012, s. 18–20, 24. 

88 za: 416, przeciw: 159, wstrzymało się: 65. Rezolucja pe: p7_ta-pRoV(2014)0159. 
89 pod pojęciem tym kryją się negocjacje nad projektem aktu ustawodawczego między 

projektodawcą (komisją) z jednej strony a prawodawcami (parlamentem i Radą) z drugiej. 
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projektem zmodyfikowanym90, co do którego od początku było pewne, iż 
nie będzie już instrumentem opcjonalnym, lecz zwykłym rozporządzeniem 
bądź dyrektywą91. przypuszczenia te zostały potwierdzone w grudniu 2015 r., 
gdy komisja wniosła projekty dwóch dyrektyw o sprzedaży92, politycznie 
zastępujących definitywnie już porzucony projekt wspólnego europejskiego 
prawa sprzedaży.

3.6. stosUnek do aRt. 81 tfUe 

Relacji art. 81 tfUe do art. 114 tfUe nie można, jak się wydaje, opisy-
wać w kategoriach lex specialis — lex generalis93. kompetencje statuowane 
w tych artykułach mają bowiem charakter równoległy, za czym przemawiają 
w szczególności względy wykładni systemowej i celowościowej. od strony 
systemowej należy wskazać, że art. 81 tfUe zlokalizowany został w rozdzia-
le 3 „współpraca sądowa w sprawach cywilnych”, który z kolei stanowi część 
tytułu V „przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. natomiast 
art. 114 tfUe zlokalizowany został w rozdziale 3 „zbliżanie ustawodawstw”, 
wchodzącym w skład tytułu Vii „wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, 
podatków i zbliżenia ustawodawstw”. oba tytuły z kolei wchodzą w skład 
części trzeciej traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej poświęconej „po-
litykom i działaniom wewnętrznym Unii”, która obejmuje także rynek we-
wnętrzny (tytuł i), swobodny przepływ towarów (tytuł ii), rolnictwo i rybo-
łówstwo (tytuł iii), swobodny przepływ osób, usług i kapitału (tytuł iV), 
transport (tytuł Vi) i wiele innych dziedzin (tytuły Viii–XXiV). 

Uwzględniając, że współpraca sądowa w sprawach cywilnych (tytuł V, 
rozdział 3) oraz zbliżanie ustawodawstw (tytuł Vii, rozdział 3) zostały 
umieszczone na tym samym poziomie struktury aktu prawnego, należy 
stwierdzić, że stanowią one równoległe kompetencje Unii. za takim rozu-
mieniem przemawia także brzmienie art. 114 ust. 1 tfUe, który rozpoczy-
na się od słów: „z zastrzeżeniem, że traktaty nie stanowią inaczej…”, co 
stanowi dodatkowy argument za uznaniem obu kompetencji za równoległe. 

90 załącznik nr 2 do komunikatu komisji z 16 ii 2014 r. Program prac Komisji na 2015 r. 
Nowy początek, coM (2014) 910 final, s. 12, poz. 60. 

91 e. c l i v e, Rebirth of EU contract law proposal, „european private Law news” z 11 V 
2015 r.; komunikat komisji z 6 V 2014 r. Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, 
coM (2015) 192 final, s. 5; R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 18. 

92 zob. przyp. 75. 
93 odmiennie: s. p e e r s, [przyp. 42], s. 613; s. L e i b l e, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], 

s. 969; k. w e i t z, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. i, red.  
a. wróbel, warszawa 2012, s. 1159; M. k o t z u r, w: European Union Treaties: A Commenta
ry, red. R. geiger, d.e. khan, M. kotzur, München–oxford 2015, s. 439. 
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nadto, za takim potraktowaniem obu postanowień przemawiają wzglę-
dy wykładni celowościowej. spośród celów Unii określonych w art. 3 tUe, 
art. 81 tfUe realizuje przede wszystkim cel zapewnienia „przestrzeni wol-
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych” (art. 3 ust. 2 
tUe), a pomocniczo także cel ustanowienia rynku wewnętrznego (art. 3 
ust. 3 tUe), za czym przemawia brzmienie art. 81 ust. 2 tfUe („w szczegól-
ności, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego”). natomiast art. 114 tfUe realizuje tylko jeden cel — usta-
nowienie rynku wewnętrznego (art. 3 ust. 3 tUe), w ramach którego dodat-
kowo realizuje cel zapewniania sprawiedliwości społecznej (art. 3 ust. 3 
akapit 2 tUe), co następuje w szczególności przez ochronę konsumentów 
(art. 169 ust. 2 lit. a w zw. z art. 114 ust. 3 tfUe). Żadne względy nie prze-
mawiają natomiast za uznaniem, iżby art. 114 tfUe mógł realizować, 
choćby pobocznie, cel zapewnienia „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych” (art. 3 ust. 2 tUe). 

w konkluzji należy stwierdzić, że postanowienia art. 81 i 114 tfUe nie 
pozostają ze sobą w relacji lex specialis — lex generalis, lecz kreują równoległe 
kompetencje prawodawcze Unii, nakierowane na realizację odrębnych celów 
tej organizacji międzynarodowej, przy czym art. 81 tfUe może realizować oba 
te cele, a art. 114 tfUe tylko jeden z nich. kompetencja wypływająca z art. 81 
tfeU jest bowiem ograniczona do stanowienia norm z zakresu międzynarodo-
wej procedury cywilnej oraz prawa prywatnego międzynarodowego i artykuł 
ten nie może stanowić podstawy do tworzenia norm prawa materialnego94.

w konsekwencji posługiwanie się art. 114 tfUe w celu stanowienia 
norm procesowych i kolizyjnych należy uznać za niewłaściwe i prowadzące 
do obejścia art. 81 tfUe i zawartego w nim wyraźnego ograniczenia kom-
petencji Unii do objęcia regulacją jedynie stanów faktycznych mających 
skutki transgraniczne (art. 81 ust. 1 zd. 1 tfUe), chyba że zostałoby wyka-
zane, iż regulują one kwestie procesowe jedynie czysto wypadkowo, a ich 
dominującym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego (por. pkt 2.4 wyżej). jak dotąd, aktami unijnego prawa pro-
cesowego, wydanymi na podstawie art. 114 tfUe, są: dyrektywy o nakazach 
sądowych w celu ochrony interesów konsumentów95, dyrektywy o środkach 

94 M. w. H e s s e l i n k, j. w. R u t g e r s, t. Q. d e  B o o y s, [przyp. 50], s. 22;  
j. B e ł d o w s k i, M. z a c h a r i a s i e w i c z, [przyp. 8], s. 7; M. R o s s i, w: EUV/AEUV. 
Das Vertragsrecht der Europäischen Union mit europäischer Grundrechtscharta, red. ch. callies, 
M. Ruffert, 4th ed., München 2011, s. 1120; c. s t r u m p f, w: EUKommentar, red.  
j. schwarze, 3. aufl., Baden-Baden 2012, s. 1039; R. M a ń k o, [przyp. 15], s. 5. 

95 dyrektywa pe i Rady 2009/22/we z dnia 23 iV 2009 r. w sprawie nakazów zaprze-
stania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (dz. Urz. Ue L 110  
z 1 V 2009 r., s. 30–36).
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ochrony praw własności intelektualnej96 oraz rozporządzenia o internetowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich97, które wchodzi explicite w materię 
określoną w art. 81 ust. 2 pkt g tfUe, gdyż dotyczy „rozwoju alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów”. 

z uwagi na podkreślony wyżej odmienny zakres zastosowania art. 114 
i 81 tfUe w odniesieniu do spraw czysto krajowych, wybór podstawy 
prawnej z art. 114 tfUe może być oceniony jako próba obejścia ogranicze-
nia unijnej kompetencji w dziedzinie procedury cywilnej. trudno bowiem 
w odniesieniu na przykład do rozporządzenia o internetowym systemie roz-
strzygania sporów konsumenckich stwierdzić, że aspekt proceduralny ma 
w nim jedynie charakter pomocniczy. niemniej wypada zauważyć, że legal-
ność powołania art. 114 tfUe jako ich podstawy prawnej nie została za-
kwestionowana, wobec czego służy im domniemanie legalności. 

3.7. akty pRawne wydane na podstawie aRt. 114 tfUe 

w dziedzinie prawa prywatnego art. 114 tfUe (i jego poprzednicy — 
art. 100a tewg i art. 95 twe) stanowiły podstawę prawną przede wszyst-
kim dla unijnego prawa umów98. wśród aktualnie obowiązujących należy 
wymienić dyrektywy: o pakietach turystycznych99, o niedozwolonych posta-
nowieniach umownych100, o opóźnieniach w płatnościach101, o sprzedaży 
konsumenckiej102, o handlu elektronicznym103, o zawieraniu na odległość 

96 dyrektywa 2004/48/we pe i Rady z dnia 29 iV 2004 r. w sprawie egzekwowania 
praw własności intelektualnej (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 17, t. 2, 
s. 32–39). 

97 Rozporządzenie pe i Rady (Ue) nr 524/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie interne-
towego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (we) 
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/we (rozporządzenie w sprawie odR w sporach konsu-
menckich) (dz. Urz. Ue L 165 z 18 Vi 2013 r., s. 1–12).

98 R. M a ń k o, [przyp. 8], s. 8. 
99 dyrektywa Rady z dnia 13 Vi 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji 

i wycieczek (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 13, t. 10, s. 132–137). 
100 dyrektywa Rady 93/13/ewg z dnia 5 iV 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 

w umowach konsumenckich (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 15, t. 2, 
s. 288–293).

101 dyrektywa pe i Rady 2011/7/Ue z dnia 16 ii 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach handlowych (dz. Urz. Ue L 48 z 23 ii 2011 r., s. 1–10).

102 dyrektywa 1999/44/we, [przyp. 68]. 
103 dyrektywa 2000/31/we pe i Rady z dnia 8 Vi 2000 r. w sprawie niektórych aspek-

tów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (dz. Urz. — wyd. spec. 
w jęz. polskim rozdział 13, t. 25, s. 399–414). 
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umów o konsumenckie usługi finansowe104, o kredycie konsumenckim105 oraz 
o prawach konsumentów106. ponadto dyrektywa o timesharingu107 reguluje 
zarówno zagadnienia prawa umów, jak i prawa rzeczowego. oprócz prawa 
konsumenckiego art. 114 tfUe stanowi podstawę prawną dla pewnej liczby 
dyrektyw z zakresu prawa własności intelektualnej, a w szczególności dy-
rektyw: o znakach towarowych108, o prawie autorskim109, o ochronie progra-
mów komputerowych110, o tzw. utworach osieroconych���. 

co godne podkreślenia, art. 114 tfUe stanowił podstawę do wydania 
aktów prawnych nie tylko z zakresu prawa prywatnego materialnego, lecz 
także procesowego, o czym była mowa wyżej (w pkt 3.6). 

4. koMpetencje szczegÓłowe do HaRMonizacji  
pRawa pRywatnego

4.1. aRtykUł 115 tfUe — HaRMonizacja na RynkU wewnętRznyM 
w specjaLnej pRocedURze Ustawodawczej (wzMianka) 

w odróżnieniu od art. 114 tfUe, który przewiduje stanowienie aktów 
prawnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, art. 115 tfUe przewiduje 
zastosowanie specjalnej procedury ustawodawczej, wedle której Rada stanowi 
jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii parlamentu oraz komitetu ekonomiczno-

104 dyrektywa 2002/65/we pe i Rady z dnia 23 iX 2002 r. dotycząca sprzedaży konsu-
mentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/ewg oraz 
dyrektywy 97/7/we i 98/27/we (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 6, t. 4, 
s. 321–329). 

105 dyrektywa pe i Rady 2008/48/we z dnia 23 iV 2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/ewg (dz. Urz. Ue L 133 z 22 V 
2008 r., s. 66–92).

106 dyrektywa 2011/83/Ue, [przyp. 64]. 
107 dyrektywa 2008/122/we, [przyp. 63]. 
108 dyrektywa pe i Rady 2008/95/we z dnia 22 X 2008 r. mająca na celu zbliżenie 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dz. Urz. Ue 
L 299 z 8 Xi 2008 r., s. 25–33).

109 dyrektywa 2006/116/we pe i Rady z dnia 12 Xii 2006 r. w sprawie czasu ochrony 
prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (dz. Urz. Ue L 372 z 27 Xii 2006 r., 
s. 12–18).

110 dyrektywa pe i Rady 2009/24/we z dnia 23 iV 2009 r. w sprawie ochrony prawnej 
programów komputerowych (dz. Urz. Ue L 111 z 5 V 2009 r., s. 16–22). 

��� dyrektywa pe i Rady 2012/28/Ue z dnia 25 X 2012 r. w sprawie niektórych dozwo-
lonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (dz. Urz. Ue L 299 z 27 X 2012 r., 
s. 5–12).
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-społecznego. w istocie art. 115 tfUe (dawny art. 94 twe, wcześniejszy 
art. 100 tewg) stanowi swego rodzaju relikt z czasów pierwotnej wersji trak-
tatu rzymskiego, gdy Rada stanowiła jednomyślnie, a rola parlamentu była 
w ramach iter legislativus ograniczona jedynie do funkcji opiniodawczej. 

Ówczesny art. 100 tewg stanowił podstawę do wydania pewnej liczby 
aktów prawnych z zakresu prawa prywatnego, w tym prywatnego prawa 
pracy. wśród aktów prawnych przyjętych na jego podstawie należy wymienić 
w szczególności nieobowiązującą już dyrektywę o umowach konsumenckich 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa��� i również nieobowiązującą, 
pierwotną dyrektywę o kredycie konsumenckim���. z wciąż obowiązujących 
aktów prawnych wymienić należy dyrektywę o agentach handlowych114 oraz 
o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny115. 

ponadto ówczesny art. 100 tewg stanowił podstawę wydania aktów 
prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej — dyrektywę o to-
pografiach półprzewodników���, jak też kilku aktów prawnych z dziedziny 
prywatnego prawa pracy — o równej płacy117, o zwolnieniach grupowych118 
oraz o informacji o warunkach zatrudnienia119. od czasu utworzenia specjal-
nej podstawy prawnej dla prawa pracy (art. 153 tfUe), art. 115 tfUe nie 
jest już w tym celu wykorzystywany. 

z uwagi na trudności związane z uzyskaniem jednomyślności w Radzie, 
art. 94 (obecny art. 115 tfUe) nie był wykorzystywany tam, gdzie możliwe 
jest skorzystanie z innych, bardziej elastycznych podstaw prawnych, w szcze-
gólności art. 95 twe (obecny art. 114 tfUe). w praktyce więc, od czasu 

��� dyrektywa Rady 85/577/ewg, [przyp. 70]. 
��� dyrektywa Rady 87/102/ewg z dnia 22 Xii 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kre-
dytu konsumenckiego (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 15, t. 1, s. 326–331). 

114 dyrektywa 86/653/ewg, [przyp. 60]. 
115 dyrektywa 85/374/ewg, [przyp. 61].
��� dyrektywa Rady 87/54/ewg z dnia 16 Xii 1986 r. w sprawie ochrony prawnej to-

pografii produktów półprzewodnikowych (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 
13, t. 8, s. 231–235). 

117 dyrektywa Rady 75/117/ewg z dnia 10 ii 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn 
i kobiet (dz. Urz. — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 5, t. 1, s. 179–180). 

118 dyrektywa Rady 75/129/ewg z dnia 17 ii 1975 r. o zbliżaniu przepisów państw 
członkowskich w przedmiocie zwolnień grupowych (oj L 48 z 22 ii 1975 r., s. 29–30 — tekst 
niepublikowany w jęz. polskim), zmieniona dyrektywą Rady 92/56/ewg z dnia 24 Vi 1992 r. 
(oj L 245 z 26 Viii 1992 r., s. 3–5 — tekst niepublikowany w jęz. polskim). 

119 dyrektywa Rady 91/533/ewg z dnia 14 X 1991 r. w sprawie obowiązku pracodaw-
cy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub sto-
sunku pracy (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 5, t. 2, s. 3–6). 
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pojawienia się art. 100a tewg (obecnego art. 114 tfUe), art. 100 tewg 
(późniejszy art. 94 twe) był wykorzystywany jedynie w dziedzinach, 
w których zastosowanie art. 95 twe było wyłączone, a zatem w obszarze 
opodatkowania, swobody przepływu osób oraz, do czasu pojawienia się 
art. 153 tfUe, także prawa pracy120. 

Utratę znaczenia przez art. 94 twe w praktyce przypieczętowały zmiany 
systemowe wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego, które definitywnie 
relegowały art. 115 tfUe do roli pomocniczej podstawy prawnej o wąskim 
zakresie zastosowania. należy bowiem przyjąć, że po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego art. 115 tfUe stał się lex specialis względem art. 114 tfUe���. 
przemawiają za tym względy wykładni językowej i systemowej. od strony 
wykładni językowej należy zauważyć, że pierwotnie art. 95 twe rozpoczynał 
się od słów: „na zasadzie odstępstwa od artykułu 94…” (które zostały skreślo-
ne przez traktat lizboński), natomiast obecnie art. 115 tfUe rozpoczyna się od 
słów: „Bez uszczerbku dla artykułu 114…”, co wskazuje na jego pomocniczy 
charakter���. od strony wykładni systemowej należy zauważyć, że art. 114 tfUe 
został obecnie umieszczony przed art. 115 tfUe, co stanowi odwrócenie do-
tychczasowej kolejności. ponadto zakres zastosowania art. 114 tfUe — z za-
strzeżeniem ust. 2 tego artykułu — jest szerszy i to dwojako — po pierwsze, 
obejmuje on zbliżanie przepisów krajowych mających lege non distinguente 
zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na rynek wewnętrzny, podczas gdy 
art. 115 tfUe dotyczy jedynie przepisów mających wpływ bezpośredni���; po 
drugie, art. 114 tfUe pozwala na wydawanie wszelkich „środków”, a więc 
zarówno aktów prawnie wiążących (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji), jak 
i niewiążących (zaleceń), podczas gdy art. 115 tfUe odnosi się jedynie do 
dyrektyw124. wreszcie art. 114 tfUe przewiduje zastosowanie zwykłej proce-
dury ustawodawczej, będącej obecnie regułą, zaś art. 115 tfUe nakazuje po-
służenie się specjalną procedurą ustawodawczą (co obecnie stanowi wyjątek). 

w konsekwencji należy przyjąć, że art. 115 tfUe stanowi aktualnie lex 
specialis względem art. 114 tfUe, wobec czego może znaleźć zastosowanie 
jedynie w obszarach explicite wyłączonych z art. 114 tfUe (tj. wymienionych 
w art. 114 ust. 2 tfUe: podatki, swobodny przepływ osób, prawa i interesy 

120 H. - H. H e r r n f e l d, w: EUKommentar, red. j. schwarze, 3. aufl., Baden-Baden 
2012, s. 1477. 

��� odmiennie: B. z i e m b l i c k i, [przyp. 2], s. 80; d. e. k h a n, d. e i s e n h u t,  
w: European Union Treaties…, [przyp. 93], s. 570.

��� w. k a h l, w: EUV/AEUV…, [przyp. 94], s. 1555. 
��� k. k o w a l i k - B a ń c z y k, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. ii, s. 646. 

autorka zwraca jednakże uwagę na znaczenie wyłączeń w art. 114 ust. 2 tfUe. 
124 k. k o w a l i k - B a ń c z y k, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], s. 646. 
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pracowników najemnych) i to tylko o tyle, o ile nie zostały dla nich przewi-
dziane inne podstawy prawne. ponieważ takie traktatowe podstawy istnieją 
w dziedzinie podatków pośrednich, swobodnego przepływu osób oraz praw 
i interesów pracowników najemnych, rzeczywisty zakres zastosowania art. 115 
tfUe ograniczony jest do podatków bezpośrednich125. 

w konsekwencji należy przyjąć, że mimo zachowania po traktacie liz-
bońskim dość ogólnie sformułowanego brzmienia art. 115 tfUe, będącego 
reliktem czasów, gdy stanowił on „normę podstawową zbliżania ustawo-
dawstw”���, względy wykładni zarówno językowej, jak przede wszystkim 
systemowej każą przyjąć, że postanowienie to nie może już stanowić pod-
stawy do wydawania przepisów w dziedzinie prawa prywatnego. skorzysta-
nie przez Radę z art. 115 tfUe w obszarze, w którym dostępna jest kom-
petencja z art. 114 tfUe, stanowiłoby bowiem obejście kompetencji usta-
wodawczej parlamentu przewidzianej zwykłą procedurą ustawodawczą, 
która obowiązuje w wypadku art. 114 tfUe, co byłoby nie do pogodzenia 
z ogólną aksjologią aktualnych ram traktatowych Unii127. praktyka stosowa-
nia traktatu jest zresztą zgodna z powyższymi wywodami, gdyż art. 115 
tfUe nie jest już wykorzystywany do harmonizacji norm prawa prywatne-
go128. należy zatem przyjąć, że z punktu widzenia prawa prywatnego kom-
petencja ujęta w tym artykule ma już charakter czysto historyczny. 

4.2. UMocowanie do twoRzenia UnijnycH pRaw  
własnoŚci inteLektUaLnej (aRt. 118 tfUe) 

na mocy traktatu lizbońskiego państwa członkowskie przyznały Unii 
wyraźną kompetencję do tworzenia ogólnounijnych praw własności intelek-
tualnej. do czasu wprowadzenia do traktatu postanowienia art. 118 tfUe, 
akty prawne tworzące takie prawa podmiotowe oparte były na klauzuli ela-
styczności (art. 352 tfUe). zgodnie z art. 118 akapit 1 tfUe prawa takie 
mogą być tworzone „w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku 
wewnętrznego” i muszą one mieć na celu „zapewnienie jednolitej ochrony 
praw własności intelektualnej w Unii” lub też „utworzenie scentralizowanych 
na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru”. 

przy wydawaniu aktów prawnych na podstawie art. 118 tfUe zastoso-
wanie ma zwykła procedura ustawodawcza, jednakże — zgodnie z akapitem 2 

125 w. k a h l, w: EUV/AEUV…, [przyp. 94], s. 1555. 
��� sformułowanie t. opperamanna, przytoczone w pracy w. k a h l, w: EUV/AEUV…, 

[przyp. 94], s. 1553. 
127 d. e. k h a n, d. e i s e n h u t, w: European Union Treaties…, [przyp. 93], s. 564. 
128 B. z i e m b l i c k i, [przyp. 2], s. 77. 
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tego postanowienia — w odniesieniu do wrażliwej kwestii reżimów języko-
wych dotyczących europejskich praw własności intelektualnej Rada stanowi 
jednomyślnie, zaś rola parlamentu ograniczona jest do funkcji opiniodawczej 
(specjalna procedura ustawodawcza). 

podstawę prawną z art. 118 tfUe wykorzystano już129 przy tworzeniu, 
w ramach mechanizmu wzmocnionej współpracy, jednolitego patentu euro-
pejskiego130, a także oparto na nim rozporządzenie nowelizujące przepisy 
o unijnym znaku towarowym���. 

gdy chodzi o relację między art. 114 tfUe a art. 118 tfUe, należy przyjąć, 
że norma zakodowana w tym ostatnim postanowieniu stanowi równoległą kom-
petencję względem art. 114 tfUe, nie zaś lex specialis���. za taką wykładnią 
przemawiają względy wykładni systemowej i historycznej. gdy idzie o wykład-
nię systemową, należy zauważyć, że art. 118 tfUe nie tworzy kompetencji do 
harmonizacji ustawodawstw���, a zatem jego zakres zastosowania nie ma punk-
tów stycznych z zakresem zastosowania art. 114 tfUe. z kolei względy wy-
kładni historycznej, które przemawiają za taką wykładnią, to okoliczność, że 
przed dodaniem art. 118 do traktatu, jako podstawę prawną dla tworzenia unijnych 
praw własności intelektualnej obierano klauzulę elastyczności (obecny art. 352 
tfUe), a nie normę o harmonizacji na wspólnym rynku (zob. niżej pkt 6). 
w konkluzji należy przyjąć, że postanowienia traktatowe o harmonizacji prawa 
(w szczególności art. 114 tfUe) z jednej strony i art. 118 tfUe z drugiej stro-
ny nie pozostają ze sobą w zbiegu, lecz stosują się równolegle134. gdy chodzi 
natomiast o relację między art. 118 tfUe a art. 352 tfUe, należy przyjąć 
z podobnych względów, że art. 118 tfUe stanowi lex specialis, a zatem wyklu-
cza zastosowanie art. 352 tfUe w granicach swojego zakresu zastosowania135.

129 R. M a ń k o, [przyp. 8], s. 9. 
130 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 1257/2012 z dnia 17 Xii 

2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej (dz. Urz. Ue L 361 z 31 Xii 2012 r., s. 1).

��� Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2015/2424 z dnia 16 Xii 
2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (we) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego zna-
ku towarowego i rozporządzenie komisji (we) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady 
(we) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie 
komisji (we) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (dz. Urz. Ue L 341 z 24 Xii 2015 r., s. 21).

��� odmiennie j. g o ł a c z y ń s k i, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. ii, 
s. 662.

��� s. B i n g s, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1498; d. e. k h a n, d. e i s e n h u t,  
w: European Union Treaties…, [przyp. 93], s. 570. 

134 s. B i n g s, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1500–1501. 
135 s. B i n g s, w: EUV/AEUV…, [przyp. 21], s. 1501; d. e. k h a n, d. e i s e n h u t,  

w: European Union Treaties…, [przyp. 93], s. 570. 
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4.3. UMocowanie do HaRMonizacji pRawa spÓłek (aRt. 50)

Ustanowiona w art. 50 tfUe (dawny art. 44 twe) swoboda przedsiębior-
czości może stanowić podstawę prawną do harmonizacji określonych aspektów 
prawa spółek handlowych. akty prawne wydane na podstawie art. 50 tfUe 
mogą mieć jedynie formę dyrektyw (art. 50 ust. 1 in fine tfUe). nie jest zatem 
dopuszczalne uchwalanie na jego podstawie rozporządzeń. ponadto akty praw-
ne wydane na podstawie art. 50 muszą mieć na celu „urzeczywistnienie swobo-
dy przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego rodzaju działalności”. 

w praktyce ustawodawczej unijnych instytucji przyjęto, że art. 50 tfUe 
może stanowić podstawę prawną��� do wydawania przepisów chroniących 
udziałowców (akcjonariuszy, wspólników) spółek handlowych, osoby trzecie, 
w celu realizacji którejkolwiek ze swobód wspólnego rynku, a nie tylko 
i wyłącznie swobody przedsiębiorczości, jak stanowi literalnie postanowienie 
art. 50 ust. 1 tfUe137. Mamy więc do czynienia z wykładnią rozszerzającą tej 
podstawy prawnej. 

na podstawie art. 50 tfUe (i jego poprzedników) powstał cały korpus 
unijnego prawa spółek, poczynając od i dyrektywy o prawie spółek wydanej 
już w 1968 r.138 współcześnie uchwalone przepisy na podstawie art. 50 tfUe 
obejmują między innymi dyrektywy o gwarancjach wymaganych od spółek139 
oraz o sprawozdaniach finansowych spółek140. 

��� a zatem w artykule tym zakodowana jest norma kompetencyjna, co było sporne — 
tak e. s k i b i ń s k a, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. i, s. 871. 

137 s. g r u n d m a n n, European Company Law, 2nd ed., antwerp 2012, s. 56.
138 pierwsza dyrektywa Rady 68/151/ewg z dnia 9 iii 1968 r. w sprawie koordynacji 

gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 
akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej wspólnocie, dla zapew-
nienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (dz. Urz. Ue — wyd. 
spec. w jęz. polskim rozdział 17, t. 1, s. 3–7). 

139 dyrektywa 2009/101/we pe i Rady z dnia 16 iX 2009 r. w sprawie koordynacji gwa-
rancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit 
drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów za-
równo wspólników, jak i osób trzecich (dz. Urz. Ue L 258 z 1 X 2009 r., s. 11–1); dyrektywa 
pe i Rady 2012/30/Ue z dnia 25 X 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wyma-
gane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi traktatu o funk-
cjonowaniu Unii europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również 
utrzymania i zmian jej kapitału (dz. Urz. Ue L 315 z 14 Xi 2012 r., s. 74–97).

140 dyrektywa pe i Rady 2013/34/Ue z dnia 26 Vi 2013 r. w sprawie rocznych sprawo-
zdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę parlamentu europejskiego i Rady 2006/ 
43/we oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/ewg i 83/349/ewg (dz. Urz. Ue L 182 
z 29 Vi 2013 r., s. 19–76).
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gdy idzie o relację między art. 50 tfUe a kompetencją do harmoniza-
cji prawa na rynku wewnętrznym (art. 114 tfUe), przyjmuje się, że mamy 
do czynienia ze zbiegiem norm141. wynika stąd, jak się wydaje, że art. 50 
tfUe stanowi lex specialis względem art. 114 tfUe. stanowisko takie 
potwierdza fakt powoływania jedynie art. 50, a nie art. 50 i 114 tfUe 
w stanowionych na jego podstawie dyrektywach142.

4.4. UMocowanie do ogRaniczonej HaRMonizacji pRawa pRacy 
(aRt. 153 tfUe) 

w swej pierwotnej wersji traktat rzymski nie przewidywał dla wspól-
noty żadnych kompetencji w dziedzinie prywatnego prawa pracy, ogranicza-
jąc się do publicznoprawnych aspektów swobody przepływu pracowników143. 
przepisy takie zaczęto jednakże wydawać w oparciu o art. 100 tewg,  
tj. posługując się kompetencją z zakresu wspólnego rynku (zob. wyżej, 
pkt 3.3). dopiero jednolity akt europejski wprowadził kompetencję do 
tworzenia aktów prawnych w dziedzinie prawa pracy — w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (art. 118a tewg). 

aktualny zakres kompetencji Unii w dziedzinie prawa pracy, ujęty 
w art. 153 ust. 1 tfUe, określony został na mocy traktatu amsterdamskiego. 
kompetencja Unii wynikająca z tego postanowienia traktatu ma charakter 
pomocniczy i uzupełniający. postanowienie to zawiera wyliczenie obszarów, 
w jakich kompetencja ta może być wykonywana, przy czym wyliczenie to 
ma charakter wyczerpujący (brak wyrażenia „w szczególności” lub jego 
ekwiwalentu). zagadnienia publicznego i prywatnego prawa pracy zostały 
w nim przemieszane, niemniej można wskazać na następujące elementy 
kompetencji unijnej, które bez wątpienia dotyczą prywatnoprawnych aspek-
tów stosunku pracy: warunki pracy (lit. b); ochrona pracowników w wypad-
ku wypowiedzenia umowy o pracę (lit. d); obowiązki informacyjne praco-
dawcy wobec pracownika (lit. e). ponadto pewne aspekty zbiorowego prawa 
pracy, ujęte w lit. f („reprezentacja i obrona zbiorowych interesów pracow-
ników i pracodawców, w tym współzarządzanie”), mogą mieć aspekty pry-
watnoprawne, w szczególności gdy dotyczą udziału pracowników w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem („współzarządzanie”), na przykład w formie 
członkostwa pracowników w organach spółki handlowej lub obowiązku  

141 p. j u n g, w: EUKommentar…, [przyp. 94], s. 787. 
142 zob. np. dyrektywę 2013/34/Ue, [przyp. 140], preambuła in principio. 
143 k. R i e s e n h u b e r, European Employment Law: A Systematic Exposition, antwerp 

2012, s. 141. 
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takich organów zasięgania opinii rady zakładowej. wydaje się także, że 
kompetencja ujęta pod lit. i („równość mężczyzn i kobiet w odniesieniu do 
ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy”) może mieć przełożenie na 
prywatnoprawne aspekty stosunku pracy, w szczególności gdy dotyczy praw 
i obowiązków pracownika i pracodawcy. 

co do zasady, przy korzystaniu z kompetencji z art. 153 tfUe ustawo-
dawca unijny stosuje zwykłą procedurę ustawodawczą (art. 153 ust. 2 
akapit 2 tfUe). jednak w zakresie ochrony pracowników na wypadek wy-
powiedzenia umowy o pracę (lit. d), a także reprezentacji ochrony zbiorowych 
interesów pracowników, w tym współzarządzania zakładem pracy (lit. f), 
zastosowanie ma specjalna procedura ustawodawcza, wedle której Rada 
stanowi jednomyślnie, a rolą parlamentu jest jedynie zaopiniowanie projek-
tu aktu prawnego (art. 153 ust. 2 akapit 3 tfUe). w dziedzinach tych Rada 
może jednak, stanowiąc jednomyślnie na wniosek komisji i po zasięgnięciu 
opinii parlamentu, postanowić o zmianie procedury ze specjalnej na zwykłą 
(art. 153 ust. 2 akapit 4 tfUe). 

cechą charakterystyczną kompetencji Unii w dziedzinie prawa pracy 
jest sformalizowany udział organizacji pracodawców i pracowników, prze-
widziany w art. 155 tfUe144. w praktyce oznacza to, że projekty dyrektyw 
są w rzeczywistości negocjowane przez partnerów społecznych, a dopiero 
potem formalnie wnoszone do Rady przez komisję145. 

spośród aktów prawnych uchwalonych na podstawie art. 153 tfUe, do 
prywatnego prawa pracy zaliczyć można dyrektywy o czasie pracy146, o pisem-
nej formie warunków pracy147, o zatrudnieniu w niepełnym wymiarze godzin148, 

144 k. R i e s e n h u b e r, [przyp. 143], s. 155 i n. 
145 w. s a n e t r a, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. ii, s. 922–923. autor 

ten zwraca uwagę, że prawidłową formą prawną powinny być decyzje Rady, a nie dyrektywy. 
por. w. s a n e t r a, Źródła europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych, „praca 
i zabezpieczenie społeczne” 2010, z. 3.

146 dyrektywa 2003/88/we pe i Rady z dnia 4 Xi 2003 r. dotycząca niektórych aspek-
tów organizacji czasu pracy (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 5, t. 4, 
s. 381–391).

147 dyrektywa Rady 91/533/ewg z dnia 14 X 1991 r. w sprawie obowiązku pracodaw-
cy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub sto-
sunku pracy (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 5, t. 2, s. 3–6). 

148 dyrektywa Rady 97/81/we z dnia 15 Xii 1997 r. dotycząca porozumienia ramowe-
go dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez europejską Unię kon-
federacji przemysłowych i pracodawców (Unice), europejskie centrum przedsiębiorstw 
publicznych (ceep) oraz europejską konfederację związków zawodowych (etUc) (dz. Urz. 
Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 5, t. 3, s. 267–272). 
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o zatrudnieniu na czas określony149, o zatrudnieniu tymczasowym150 oraz 
o urlopie wychowawczym151. 

gdy idzie o relację między art. 153 a 114 tfUe, należy zauważyć, że 
zagadnienia prawa pracy zostały explicite wyłączone spod zakresu zastoso-
wania art. 114 tfUe (z mocy ust. 2 tego artykułu — zob. wyżej pkt 3.2), 
co rozwiązuje w sposób jednoznaczny kwestię relacji norm zakodowanych 
w obu postanowieniach traktatu. 

5. koMpetencja w zakResie pRawa pRocesowego  
i koLizyjnego (aRt. 81 tfUe)

5.1. anaLiza noRMy koMpetencyjnej

w ramach aktualnego brzmienia traktatu o funkcjonowaniu Unii euro-
pejskiej, kompetencje Ue w dziedzinie określanej mianem współpracy są-
dowej w sprawach cywilnych określone są w art. 67 i 81. artykuł 67 ust. 4 
tfUe, dotyczący europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości, określa, że zadaniem Unii jest ułatwianie dostępu (scil. pod-
miotów prywatnych) do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przez 
zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych w spra-
wach cywilnych. 

właściwą normą kompetencyjną jest jednak wspomniany już art. 81 
tfUe. w ust. 1 stanowi on, że Unia rozwija współpracę sądową w sprawach 
cywilnych mających skutki transgraniczne, opierając się na zasadzie wza-
jemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych, precyzując, iż 
współpraca ta może obejmować „przyjmowanie środków”, tj. wydawanie 
aktów prawnych w celu zbliżenia (harmonizacji) przepisów ustawowych 
i wykonawczych państw członkowskich. Unia posiada więc w tej dziedzinie 
wyraźną kompetencję prawodawczą do harmonizacji prawa krajowego. 

149 dyrektywa Rady 99/70/we z dnia 28 Vi 1999 r. dotycząca porozumienia ramowego 
w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez europejską Unię konfederacji przemy-
słowych i pracodawców (Unice), europejskie centrum przedsiębiorstw publicznych (ceep) 
oraz europejską konfederację związków zawodowych (etUc) (dz. Urz. Ue — wyd. spec. 
w jęz. polskim rozdział 5, t. 3, s. 368–373).

150 dyrektywa pe i Rady 2008/104/we z dnia 19 Xi 2008 r. w sprawie pracy tymcza-
sowej (dz. Urz. Ue L 327 z 5 Xii 2008 r., s. 9–14).

151 dyrektywa Rady 2010/18/Ue z dnia 8 iii 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego 
porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUsiness-
eURope, UeapMe, ceep i etUc oraz uchylająca dyrektywę 96/34/we (dz. Urz. Ue  
L 68 z 18 iii 2010 r., s. 13–20).
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należy podkreślić, że istotnym czynnikiem ograniczającym kompetencję 
Unii w dziedzinie prawa prywatnego procesowego i kolizyjnego jest wymóg 
występowania „skutków transgranicznych”152. wymogu takiego, co istotne, 
nie ma w wypadku innych kompetencji Unii do tworzenia norm z zakresu 
prawa prywatnego, w szczególności nie występuje ona w art. 50, 114, 115, 
118 ani 153 tfUe, a wydawane na podstawie tych artykułów dyrektywy 
względnie rozporządzenia mają zastosowanie lege non distinguente także do 
stanów faktycznych mających czysto wewnętrzny charakter. przykładowo, 
dyrektywa o niedozwolonych postanowieniach umownych zobowiązuje 
państwa członkowskie do jej implementacji w sposób obejmujący zakresem 
zastosowania przepisów również umowy między konsumentem zamieszka-
łym w tym samym państwie co przedsiębiorca i także w sytuacji, gdy umo-
wa nie ma żadnych implikacji transgranicznych. 

nie jest natomiast jasne, w jaki sposób należy rozumieć „skutki trans-
graniczne”. w doktrynie podniesiono153, że zakres tego pojęcia jest szerszy 
niż „transgraniczne spory sądowe”, wobec czego obejmuje ono także czysto 
krajowy spór sądowy (powód, pozwany i sąd z jednego państwa członkow-
skiego), o ile wystąpi jakiś inny łącznik zagraniczny (element zagraniczny)154. 
Matthias Rossi twierdzi wręcz, że wystarczy wystąpienie jakiegokolwiek 
„skutku prawnego” (rechlicher Bezug) odnoszącego się do osób lub rzeczy 
znajdujących się poza granicami danego państwa członkowskiego155. cor-
dula strumpf jest jednak zdania, że pojęcie skutków transgranicznych rozu-
mieć należy ściśle jako element zagraniczny w dawnym sporze, na przykład 
miejsce zamieszkania lub pobytu, miejsce położenia spornej rzeczy, miejsce 
dokonania czynności prawnej itp.156 wydaje się, że trafniejsze jest wąskie 
rozumienie skutków transgranicznych. 

niemniej w praktyce stanowienia prawa dominuje jeszcze węższe rozu-
mienie skutków transgranicznych, tożsame z pojęciem sprawy transgranicz-
nej, tj. takiej, w której choć jedna ze stron postępowania ma stałe miejsce 
zamieszkania poza państwem siedziby sądu. warto w tym kontekście odno-
tować, że przy okazji nowelizacji rozporządzenia w sprawie europejskiego 
postępowania w sprawie drobnych roszczeń komisja usiłowała wprowadzić 
szersze rozumienie „skutków transgranicznych”157, jednak nie spotkało się 

152 k. w e i t z, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], s. 1178–1179. 
153 s. p e e r s, [przyp. 42], s. 611–612.
154 k. w e i t z, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], s. 1178–1179. 
155 M. R o s s i, [przyp. 94], s. 1119. 
156 c. s t r u m p f, w: EUKommentar, [przyp. 94], s. 1042–1043. 
157 zob. projekt nowelizacji rozporządzenia wniesiony w dniu 19 Xi 2013 r., coM 

(2013) 794. wedle projektu europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń mogło-
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to z aprobatą ani parlamentu158, ani Rady159, które wolały zachować obecną 
definicję „sprawy transgranicznej” w rozporządzeniu160. wymaga ona, by 
choć jedna ze stron spór toczących miała siedzibę bądź miejsce zamieszka-
nia w innym państwie członkowskim niż to, w którym znajduje się siedziba 
sądu mającego jurysdykcję do rozstrzygnięcia sprawy���, a zatem jest to nie-
mal najwęższa możliwa definicja���. 

w ust. 2 omawianego postanowienia określono, że w celu realizacji celu 
wskazanego w ust. 1 parlament europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą stanowić akty prawne („środki”) 
w ośmiu dziedzinach, wymienionych w lit. a–h. wydaje się, że wyliczenie 
to ma charakter enumeratywny, nie zostało bowiem poprzedzone określeniem 
„w szczególności”���. ponadto należy podkreślić, że zakres przedmiotowy 

by być wszczęte, gdyby choć jeden z pięciu łączników wskazanych w rozporządzeniu odno-
sił się do innego państwa niż pozostałe. łączniki te to: miejsce zamieszkania stron postępo-
wania; miejsce wykonania umowy; miejsce, gdzie wystąpił stan faktyczny będący podstawą 
roszczenia; miejsce, w którym wyrok ma zostać wykonany; miejsce siedziby sądu właściwe-
go. por. R. M a ń k o, European Small Claims Procedure: Legal analysis of the Commission’s 
proposal to remedy weaknesses in the current system, epRs in-depth analysis, pe 542.137, 
2014, s. 22. 

158 sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (we) nr 861/2007 parlamentu europejskiego 
i Rady z dnia 11 Vii 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń oraz rozporządzenie (we) nr 1896/2006 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 
12 Xii 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (coM 
(2013) 0794 — c7-0414/2013 — 2013/0403(cod)). dostępne: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getdoc.do?pubRef=-//ep//nonsgML+RepoRt+a8-2015-0140+0+doc+pdf+ 
V0//pL (23 Vii 2015 r.). 

159 Rada Unii europejskiej, dokument nr 15841/14 add 1 z 24 Xi 2014 r., s. 13. do-
stępny: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-15841-2014-add-1/pl/pdf (2� Vii 
2015 r.). 

160 zob. rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2015/2421 z dnia 16 Xii 
2015 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowa-
nie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (we) nr 1896/2006 ustanawiające 
postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (dz. Urz. Ue L 341 z 24 Xii 2015 r., 
s. 1). 

��� art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia 861/2007. warto podkreślić, że w pierwotnym pro-
jekcie rozporządzenia [coM (2005) 87] komisja proponowała, by europejskie postępowanie 
bagatelne obejmowało lege non distinguente zarówno sprawy transgraniczne, jak i czysto 
krajowe, co było w sposób jawny niezgodne z art. 81 tfUe. 

��� najwęższą możliwą definicją byłby wymóg, aby obie strony miały miejsce zamiesz-
kania w innych państwach członkowskich. aktualnie mogą one mieć miejsce zamieszkania 
w tym samym państwie członkowskim, a wystarczy, by sąd znajdował się w innym państwie 
(R. M a ń k o, [przyp. 157], s. 8). 

��� M. k o t z u r, w: European Union Treaties…, [przyp. 93], s. 439. 
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spraw cywilnych, objętych unijnymi przepisami z zakresu transgranicznego 
postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego, wy-
danymi w oparciu o art. 81 tfUe, nie jest ograniczony, co oznacza, że 
sprawy te mogą dotyczyć uprawnień wynikających z dowolnego obszaru 
prawa prywatnego materialnego164, z zastrzeżeniem oczywiście szczególnych 
wymogów w zakresie procedury ustawodawczej w odniesieniu do spraw 
rodzinnych. w dalszej perspektywie nie można więc wykluczyć wydania, 
w oparciu o art. 81 tfUe, europejskiego kodeksu prawa prywatnego mię-
dzynarodowego165.

wyliczenie dziedzin unijnej kompetencji jest nieco chaotyczne, a z pew-
nością nie odpowiada systematyce przyjętej w dogmatyce prawa proceso-
wego i kolizyjnego. poza pozycją ujętą w lit. h („wspieranie szkolenia sędziów 
i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości”) wszystkie ujęte w wyli-
czeniu pozycje odnoszą się do postępowania cywilnego oraz prawa prywat-
nego międzynarodowego. 

zaczynając od postępowania cywilnego, należy zwrócić uwagę na lit. e 
i f, które mają charakter najbardziej ogólny. w pozycji pod lit. e mowa jest 
o zapewnianiu „skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, co 
można rozumieć niezwykle szeroko, bowiem „dostęp” do wymiaru spra-
wiedliwości może obejmować, przykładowo, zasady zwalniania z kosztów 
sądowych i kosztów procesu, prawo do pełnomocnika z urzędu, zasady 
wynagradzania pełnomocników i ewentualne ograniczenia w tym względzie 
(na przykład maksymalne stawki za usługi prawnicze w pewnych typach 
spraw), formalności dotyczące pozwów i innych pism procesowych, wymo-
gi i zasady sporządzania przekładu dokumentów dla potrzeb procesowych. 
wydaje się, że właśnie w ramach zapewniania „skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości” ustawodawca unijny utworzył autonomiczne 
procedury europejskie, o których będzie mowa niżej. 

Równie szeroko zakrojona została pozycja ujęta w lit. f, wedle której 
celem stanowionych przez Unię przepisów proceduralnych może być „usu-
wanie przeszkód utrudniających prawidłowy przebieg procedur cywilnych, 
wspierając w razie potrzeby zgodność zasad procedury cywilnej mających 
zastosowanie w państwach członkowskich”. nawet pamiętając, że kompe-

164 X. k r a m e r, Current gaps and future perspectives in European private international 
law: towards a code on private international law?, european parliament policy department 
c note, pe 462.476 (2012), s. 13; R. M a ń k o, Europeanisation of Civil Procedure: Towards 
Common Minimum Standards?, european parliamentary Research service in-depth analysis, 
pe 559.499 (2015), s. 12. 

165 tak w szczególności X. k r a m e r, [przyp. 164], s. 18. por. R. M a ń k o, [przyp. 164], 
s. 12. 
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tencja Unii w dziedzinie postępowania cywilnego ograniczona jest do spraw 
mających „skutki transgraniczne”, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że po-
stanowienie lit. f ma niemal charakter klauzuli generalnej, bowiem „prze-
szkodą utrudniającą prawidłowy przebieg procedur cywilnych” może być 
praktycznie dowolny aspekt prawa cywilnego procesowego, jak choćby 
przepisy o dowodach, terminach, sporządzaniu uzasadnień, środkach zaskar-
żenia itd. Również pojęcie zasad procedury cywilnej jest niezwykle pojem-
ne, obejmując, przykładowo, zasadę pisemności bądź ustności, kontradyk-
toryjności lub oficjalności, prawdy materialnej bądź formalnej, koncentracji 
itd. nawiasem mówiąc, trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można by 
regulować te zagadnienia, na poziomie unijnym, w sposób ograniczony je-
dynie do spraw mających „skutki transgraniczne”. wydawanie aktów praw-
nych, które, przykładowo, harmonizowałyby zasadę pisemności, oficjalności, 
inkwizycyjności i prawdy formalnej w państwach członkowskich, ale tylko 
w wypadku spraw o „skutkach transgranicznych”, prowadziłoby bez wątpie-
nia do podważenia spójności krajowych systemów procedury cywilnej. czas 
pokaże, czy tego rodzaju próby będą rzeczywiście podejmowane���. 

jak się wydaje, obszary kompetencji Ue określone w art. 81 ust. 2 lit. e 
i f tfUe, choć ograniczone z mocy art. 81 ust. 1 in principio tfUe do spraw 
mających „skutki transgraniczne”, nie są ograniczone do norm międzynaro-
dowego postępowania cywilnego sensu stricto, lecz dotyczą całości norm 
prawa postępowania cywilnego (w tym jego podstawowych zasad)167. 

przechodząc do elementów kompetencji Unii z art. 81 zd. 1 tfUe od-
noszących się w sposób wyraźny do działu prawa określanego mianem 
międzynarodowego postępowania cywilnego, należy wskazać na pozycje 
ujęte w art. 81 ust. 2 lit. a–d. i tak, wedle lit. a, Unii przysługuje kompeten-
cja do stanowienia aktów prawnych w dziedzinie „wzajemnego uznawania 
i wykonywania przez państwa członkowskie orzeczeń sądowych i pozasą-
dowych”, a zgodnie z lit. c Unia może wydawać przepisy dotyczące jurys-
dykcji międzynarodowej, co niezbyt fortunnie wysłowiono jako „zgodność 
norm mających zastosowanie w państwach członkowskich w przypadku […] 
sporów o właściwość”. należy przy tym podkreślić, że kompetencja Unii 
w dziedzinie międzynarodowego postępowania cywilnego, tj. przepisów 
o jurysdykcji i „swobodnym przepływie orzeczeń”, jest nieograniczona 
przedmiotowo, a zatem obejmuje ogół działów prawa prywatnego168. w odróż-

��� o inicjatywach zmierzających do ustanowienia europejskich zasad postępowania 
cywilnego zob. np. R. M a ń k o, [przyp. 164], s. 23–26. 

167 k. w e i t z, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], s. 1179. 
168 X. k r a m e r, [przyp. 164], s. 13. 
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nieniu więc od prawa prywatnego materialnego, gdzie kompetencja Unii do 
wydania kodeksu jest mocno wątpliwa, istnieją wszelkie przesłanki do wydania 
całościowego kodeksu międzynarodowego postępowania cywilnego169.

dwie kolejne pozycje poświęcono zagadnieniom szczegółowym — do-
ręczeniom pism procesowych w lit. b (znów wyjątkowo niefortunnie i my-
ląco określone jako „transgraniczne doręczania i zawiadamianie o aktach 
[sic!] sądowych i pozasądowych”) oraz międzynarodowej pomocy sądowej 
w przeprowadzaniu dowodów w lit. d („współpraca w zakresie gromadzenia 
[sic!] dowodów”). 

odrębnym przedmiotem kompetencji Unii w dziedzinie międzynarodo-
wego postępowania cywilnego jest „rozwój alternatywnych metod rozstrzy-
gania sporów”, ujęty w lit. g. zakres przedmiotowy tego przepisu nie jest 
w żaden sposób ograniczony, dlatego wszelkiego rodzaju „alternatywne”, 
a więc — jak należy przyjąć, pozasądowe — „metody” rozstrzygania sporów, 
w tym mediacja i arbitraż, są nim objęte, zarówno w sprawach konsumenc-
kich, jak i gospodarczych, pod warunkiem oczywiście, że chodzi o sprawy 
o „skutkach transgranicznych”. 

przechodząc wreszcie do prawa prywatnego międzynarodowego sensu 
stricto, należy zauważyć, że kompetencja do jego stanowienia przez Unię 
została wyraźnie przewidziana pod lit. c, gdzie mowa jest o „zgodności norm 
mających zastosowanie w państwach członkowskich w przypadku kolizji 
przepisów […]”. osobliwe sformułowanie „kolizja przepisów” jest oczywi-
ście wyjątkowo niefortunnym przekładem angielskiego conflict of laws, co 
oznacza dokładnie prawo prywatne międzynarodowe. podobnie jak w wy-
padku międzynarodowego postępowania cywilnego (verba legis „spory 
o właściwość”), tak i w wypadku prawa prywatnego międzynarodowego 
należy podkreślić z całą mocą, że kompetencja Unii nie doznaje w tym 
względzie żadnych ograniczeń przedmiotowych i obejmuje całość prawa 
prywatnego170, stanowiąc traktatową przesłankę dopuszczalności uchwalenia 
jednolitego unijnego prawa prywatnego międzynarodowego regulującego 
zagadnienia te całościowo, a nie w odrębnych rozporządzeniach171.

kwestię procedury ustawodawczej unormowano w art. 81 ust. 2 in prin
cipio (zasada ogólna) oraz art. 81 ust. 3 tfUe (wyjątek). zasadą ogólną jest 
zastosowanie zwykłej procedury ustawodawczej, natomiast wyjątkiem ma-
jącym zastosowanie do „środków dotyczących prawa rodzinnego” jest sto-

169 por. X. k r a m e r, [przyp. 164], s. 18. autorka pisze o kodeksie prawa prywatnego 
międzynarodowego, jednakże przez to pojęcie rozumie zarówno normy międzynarodowe- 
go postępowania cywilnego, jak i prawa prywatnego międzynarodowego sensu stricto. 

170 X. k r a m e r, [przyp. 164], s. 13.
171 por. X. k r a m e r, [przyp. 164], s. 18. 
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sowanie specjalnej procedury ustawodawczej, w ramach której Rada stano-
wi jednomyślnie po zasięgnięciu opinii parlamentu. Rada ma też możliwość 
wydania decyzji określającej aspekty prawa rodzinnego, które będą podlegać 
zwykłej procedurze ustawodawczej. decyzję taką Rada wydaje jednomyśl-
nie po zasięgnięciu opinii parlamentu europejskiego, a projekt decyzji jest 
notyfikowany parlamentom krajowym, które mogą zgłosić swój sprzeciw 
w terminie sześciu miesięcy od doręczenia projektu decyzji. sprzeciw choć-
by jednego parlamentu krajowego ma charakter weta, a traktat o funkcjono-
waniu Unii europejskiej nie przewiduje możliwości wydania decyzji mimo 
takiego sprzeciwu. należy dodać, że dania w ogóle nie bierze udziału we 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych172, zaś wielka Brytania oraz 
irlandia decydują o udziale w uchwaleniu danego aktu prawnego a casu ad 
casum173.

Możliwe jest wreszcie, na zasadach określonych w art. 326–334 tfUe, 
zastosowanie w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych pro-
cedury ściślejszej współpracy. Miało to miejsce w wypadku tzw. rozporzą-
dzenia rzymskiego iii o transgranicznych rozwodach i separacjach174.

co się tyczy rodzaju aktu prawnego, jakim może posłużyć się ustawo-
dawca unijny do realizacji kompetencji przysługującej mu z mocy art. 81 
tfUe, należy zauważyć, że postanowienie tego artykułu nie określa, czy 
ma to być rozporządzenie, czy też dyrektywa, posługując się pojęciem „środ-
ka”. oznacza to więc, że możliwe jest zarówno posługiwanie się rozporzą-
dzeniami (co było dotychczasową praktyką), jak i dyrektywami175. z zasady 

172 gdy jednak chodzi o rozporządzenie brukselskie i, komisja europejska podpisała, 
w imieniu we, umowę z danią w dniu 19 X 2005 r., rozszerzającą zakres zastosowania tej 
umowy na danię (działając w oparciu o decyzję Rady 2005/790/we z dnia 20 iX 2005 r. 
(dz. Urz. Ue L 299 z 16 Xi 2005 r., s. 61). Umowa ta została zatwierdzona decyzją Rady 
z dnia 27 iV 2006 r. dotyczącą zawarcia Umowy pomiędzy wspólnotą europejską a króle-
stwem danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądo-
wych w sprawach cywilnych i handlowych (2006/325/we) (dz. Urz. Ue L 120 z 5 V 2005 r., 
s. 22). zgodnie z art. 3 umowy we-dania, dania nie uczestniczy w nowelizacjach rozporzą-
dzenia brukselskiego i, jednakże może jednostronnie wyrazić zgodę na związanie się zmo-
dyfikowanym tekstem rozporządzenia, w zakresie określonym przez samą danię. pismem 
z dnia 20 Xii 2012 r. dania powiadomiła komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia 
rozporządzenia brukselskiego i bis (1215/2012) w danii (dz. Urz. L 79 z 21 iii 2013 r., 
s. 4). 

173 zob. protokoły nr 22 (dotyczący danii) oraz nr 21 załączone do traktatu.
174 Rozporządzenie Rady (Ue) nr 1259/2010 z dnia 20 Xii 2010 r. w sprawie wprowa-

dzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i se-
paracji prawnej (dz. Urz. Ue L 343 z 29 Xii 2010 r., s. 10–16).

175 por. k. w e i t z, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], s. 1181; M. R o s s i, 
[przyp. 94], s. 1120.
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proporcjonalności (por. wyżej, pkt 2.3) wynika, że mimo dotychczas jedno-
licie przyjmowanej praktyki stanowienia unijnego prawa prywatnego pro-
cesowego i kolizyjnego w formie rozporządzeń, nic nie stoi na przeszkodzie 
uchwaleniu, na podstawie art. 81 tfUe, dyrektywy. tego typu forma praw-
na byłaby szczególnie pożądana w sytuacji, gdyby unijny akt prawny miał 
ingerować zarówno głębiej, jak i w sposób horyzontalny w krajowe postę-
powanie cywilne.

5.2. akty pRawne wydane na podstawie aRt. 81 tfUe 

artykuł 81 tfUe (a wcześniej art. 67 twe) stał się podstawą prawną 
do wydania pewnej liczby rozporządzeń z zakresu prawa procesowego cy-
wilnego i kolizyjnego. Rozporządzenia te można podzielić na pięć grup: po 
pierwsze, rozporządzenia z zakresu klasycznego międzynarodowego postę-
powania cywilnego; po drugie, rozporządzenia ustanawiające europejskie 
procedury odrębne; po trzecie, dyrektywy harmonizujące krajowe postępo-
wania cywilne; po czwarte, rozporządzenia z zakresu klasycznego prawa 
prywatnego międzynarodowego; po piąte, rozporządzenia mieszane z zakre-
su międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego między-
narodowego. 

z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego należy wymienić 
przede wszystkim rozporządzenia o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń, tj. roz-
porządzenie brukselskie i bis176, rozporządzenie brukselskie ii bis177, rozporzą-
dzenie o postępowaniu upadłościowym178 oraz rozporządzenie o środkach 
ochrony w prawie cywilnym179, a także rozporządzenia dotyczące transgranicz-
nej pomocy sądowej — rozporządzenie dotyczące przeprowadzania dowodów180 

176 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 1215/2012 z dnia 12 Xii 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra-
wach cywilnych i handlowych (dz. Urz. L 351 z 20 Xii 2012 r., s. 1–32; tzw. Bruksela i bis).

177 Rozporządzenie Rady (we) nr 2201/2003 z dnia 27 Xi 2003 r. dotyczące jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczą-
cych odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (we) nr 1347/2000 (dz. Urz. 
Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 19, t. 6, s. 243–271).

178 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2015/848 z dnia 20 V 2015 r. 
w sprawie postępowania upadłościowego (dz. Urz. Ue L 141 z 5 Vi 2015 r., s. 19–72).

179 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 606/2013 z dnia 12 Vi 
2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (dz. Urz. 
Ue L 181 z 29 Vi 2013 r., s. 4–12). 

180 Rozporządzenie Rady (we) nr 1206/2001 z dnia 28 V 2001 r. w sprawie współpracy 
między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywil-
nych lub handlowych (dz. Urz. Ue L 174 z 27 Vi 2001 r., s. 1 — wyd. spec. w jęz. polskim 
rozdział 19, t. 4, s. 121). 
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oraz rozporządzenie o doręczaniu dokumentów181. z zakresu europejskich 
postępowań odrębnych należy wymienić rozporządzenie o europejskim ty-
tule egzekucyjnym182, europejskim postępowaniu nakazowym183, europejskim 
postępowaniu bagatelnym184 oraz europejskim nakazie zabezpieczenia na ra-
chunku bankowym185.

jak dotąd w zakresie harmonizacji krajowych postępowań cywilnych 
wydano dwie dyrektywy — o pomocy prawnej186 oraz o mediacji187.

przechodząc do aktów prawnych z zakresu prawa prywatnego między-
narodowego, należy wskazać na rozporządzenia rzymskie i188, rzymskie ii189 
oraz tzw. rzymskie iii190. 

wreszcie wydane zostały dwa hybrydowe rozporządzenia, regulujące 
w jednym akcie prawnym zarówno zagadnienia międzynarodowego postę-

181 Rozporządzenie nr 1393/2007 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 13 Xi 2007 r. 
dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporzą-
dzenie Rady (we) nr 1348/2000 (dz. Urz. Ue L 324 z 10 Xii 2007 r., s. 79–120).

182 Rozporządzenie (we) nr 805/2004 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 iV 
2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspor-
nych (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 19, t. 7, s. 38–62).

183 Rozporządzenie (we) nr 1896/2006 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 12 Xii 
2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (dz. Urz. Ue 
L 399 z 30 Xii 2006 r., s. 1–32). 

184 Rozporządzenie (we) nr 861/2007 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 11 Vii 
2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (dz. Urz. L 199 
z 31 Vii 2007 r., s. 1–22).

185 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 655/2014 z dnia 15 V 
2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku banko-
wym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych 
i handlowych (dz. Urz. L 189 z 27 Vi 2014 r., s. 59–92).

186 dyrektywa Rady 2003/8/we z dnia 27 i 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych 
wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (dz. Urz. 
Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 19, t. 6, s. 90–96). 

187 dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady 2008/52/we z dnia 21 V 2008 r. w spra-
wie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dz. Urz. L 136 z 24 V 
2008 r., s. 3–8).

188 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (we) nr 593/2008 z dnia 17 Vi 
2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym i) (dz. Urz. Ue L 177 
z 4 Vii 2008 r., s. 6–16).

189 Rozporządzenie (we) nr 864/2007 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 11 Vii 
2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym ii) (dz. Urz. 
Ue L 199 z 31 Vii 2007 r., s. 40–49).

190 Rozporządzenie Rady (Ue) nr 1259/2010 z dnia 20 Xii 2010 r. w sprawie wprowa-
dzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i se-
paracji prawnej (dz. Urz. Ue L 343 z 29 Xii 2010 r., s. 10–16).
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powania cywilnego (jurysdykcja i uznawanie orzeczeń), jak i prawa prywat-
nego międzynarodowego — są to: rozporządzenie o zobowiązaniach alimen-
tacyjnych191 oraz rozporządzenie o sprawach spadkowych192. 

od 2011 r. trwają prace nad kolejnymi aktami prawnymi — rozporzą-
dzeniem o małżeńskim prawie majątkowym193 oraz rozporządzeniem o pra-
wie majątkowym związków partnerskich194. obecnie trudno przewidzieć, 
czy i kiedy projekty tych dwóch rozporządzeń staną się prawem Unii. 

6. kLaUzULa eLastycznoŚci (aRt. 352 tfUe)  
a pRawo pRywatne 

klauzula elastyczności istniała już w traktacie rzymskim (art. 235 tewg, 
późniejszy art. 308 twe, obecny art. 352 tfUe)195. do czasu traktatu lizboń-
skiego przesłanką zastosowania klauzuli elastyczności była konieczność wyda-
nia danego aktu prawnego (lub podjęcia innego działania) ze względu na zrea-
lizowanie jednego z celów wspólnoty w związku z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego196. Rada stanowiła jednomyślnie, działając na wniosek komisji. 

po wejściu w życie traktatu lizbońskiego aktualny art. 352 tfUe nie 
wymaga już związku podjętego działania (na przykład wydanego aktu praw-
nego) ze wspólnym rynkiem197. określono trzy przesłanki odwołania się do 

191 Rozporządzenie Rady (we) nr 4/2009 z dnia 18 Xii 2008 r. w sprawie jurysdykcji, 
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobo-
wiązań alimentacyjnych (dz. Urz. Ue L 7 z 10 i 2009 r., s. 1–79).

192 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (Ue) nr 650/2012 z dnia 4 Vii 
2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyj-
mowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w spra-
wie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (dz. Urz. Ue L 201 z 27 Vii 
2012 r., s. 107–134).

193 komisja wniosła projekt rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właści-
wego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów ma-
jątkowych [2011/0059 (cns)] w dniu 16 iii 2011 r. parlament zajął stanowisko w pierwszym 
czytaniu w dniu 10 iX 2013 r. (rezolucja nr t7-0338/2013). Rada dyskutowała nad projektem 
ostatnio w dniu 4 Xii 2014 r. obecnie trwają tzw. trylogi między dwoma organami unijnej 
legislatywy (pe, Rada) oraz komisją mające na celu uzgodnienie wersji kompromisowej. 

194 komisja wniosła projekt rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właści-
wego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych za-
rejestrowanych związków partnerskich [2011/0060 (cns)]. parlament zajął stanowisko w dniu 
10 iX 2013 r. (rezolucja nr t7-0337/2013). Rada dyskutowała ostatni raz w dniu 4 Xii 2014 r. 

195 R. M a ń k o, [przyp. 8], s. 12. 
196 a. w r ó b e l, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. iii, s. 1148–1150. 
197 j. w. R u t g e r s, [przyp. 36], s. 321. 
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klauzuli elastyczności: niezbędność działania Unii; realizacja jednej z polityk 
Unii określonych w traktatach; brak koniecznych kompetencji w traktacie198. 
norma prawna zakodowana w postanowieniu art. 352 tfUe ma więc cha-
rakter subsydiarny względem innych postanowień traktatu199; nie można tu 
natomiast mówić o relacji lex generalis — lex specialis, lecz właśnie o sto-
sowaniu art. 352 tfUe in subsidio. 

w praktyce stanowienia aktów prawnych z dziedziny prawa prywatnego 
klauzula elastyczności była stosowana do tworzenia nowych instytucji praw-
nych prawa unijnego, takich jak prawa podmiotowe lub formy osobowości 
prawnej200. w szczególności, przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego 
(który wprowadził do traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej nowy 
art. 118) posługiwano się klauzulą elastyczności w celu tworzenia unijnych 
praw własności intelektualnej — wspólnotowego znaku towarowego201 oraz 
wspólnotowego wzoru przemysłowego202. aktualna pozostaje możliwość 
wykorzystywania klauzuli elastyczności do tworzenia nowych typów osób 
prawnych. jak dotąd, skorzystano z tej możliwości w celu ustanowienia 
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (ezig)203, societas 
europaea (se)204 oraz societas cooperativa europaea (sce)205. co jednak 
charakterystyczne, projektu dyrektywy o societas unius personae (sUp)206 
nie oparto na klauzuli elastyczności, lecz na art. 50 tfUe, co wynika 
z faktu, że ma ona na celu skłonienie każdego z państw członkowskich do 

198 a. w r ó b e l, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. iii, s. 1150 i n. 
199 a. w r ó b e l, w: Traktat o funkcjonowaniu…, [przyp. 93], t. iii, s. 1151. 
200 a. d a s h w o o d, M. d o u g a n, B. R o d g e r, e. s p a v e n t a, d. w y a t t, Wyatt 

and Dashwood’s European Union Law, 6th ed., oxford 2011, s. 109; R. M a ń k o, [przyp. 8], 
s. 12. 

201 Rozporządzenie Rady (we) nr 40/94 z dnia 20 Xii 1993 r. w sprawie wspólnotowe-
go znaku towarowego (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 7, t. 1, s. 146–180), 
obecnie zastąpione rozporządzeniem Rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 ii 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (dz. Urz. Ue L 78 z 24 iii 2009 r., s. 1–42), również 
wydanego na podstawie ówczesnego art. 308 twe. 

202 Rozporządzenie Rady (we) nr 6/2002 z dnia 12 Xii 2001 r. w sprawie wzorów 
wspólnotowych (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 13, t. 27, s. 142–165). 

203 Rozporządzenie Rady (ewg) nr 2137/85 z dnia 25 Vii 1985 r. w sprawie europej-
skiego ugrupowania interesów gospodarczych (eUig) (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. 
polskim rozdział 17, t. 1, s. 83–91). 

204 Rozporządzenie Rady (we) nr 2157/2001 z dnia 8 X 2001 r. w sprawie statutu spół-
ki europejskiej (se) (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 6, t. 4, s. 251–271). 

205 Rozporządzenie Rady (we) nr 1435/2003 z dnia 22 Vii 2003 r. w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej (sce) (dz. Urz. Ue — wyd. spec. w jęz. polskim rozdział 17, t. 1, 
s. 280–303). 

206 projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzial-
nością, coM (2014) 212 final; sygnatura postępowania ustawodawczego: 2014/0120 (cod). 
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powołania societas unius personae w prawie krajowym, ale w odróżnieniu 
od wcześniejszego projektu rozporządzenia o sUp, nie ma na celu tworzenia, 
w sensie ścisłym, unijnej formy osobowości prawnej207. czas pokaże, czy 
art. 352 tfUe będzie w przyszłości wykorzystywany jeszcze do tworzenia 
kolejnych unijnych „instrumentów opcjonalnych” kreujących opcjonalne 
formy prawne na poziomie unijnym, w szczególności w prawie handlowym, 
rzeczowym lub zobowiązań. 

7. wnioski

analiza porównawcza traktatowych umocowań do stanowienia aktów 
prawnych z dziedziny prawa prywatnego przez ustawodawcę unijnego wy-
raźnie wskazuje na zdecydowane zróżnicowanie między trzema grupami 
obszarowymi — po pierwsze, prawem prywatnym materialnym; po drugie, 
prawem cywilnym procesowym w ogólności oraz po trzecie, międzyna-
rodowym postępowaniem cywilnym i prawem prywatnym międzynaro-
dowym.

De lege lata Unia posiada wyraźną i co do zasady przedmiotowo nie-
ograniczoną kompetencję do stanowienia norm prawnych w zakresie prawa 
prywatnego międzynarodowego oraz transgranicznych aspektów postępo-
wania cywilnego, obejmujących zarówno klasyczne międzynarodowe postę-
powanie cywilne (uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych; 
transgraniczna pomoc sądowa; transgraniczne doręczenia pism procesowych), 
jak i szersze aspekty wynikające z prawa do sądu w sprawach transgranicz-
nych. jednakże dokładny zakres oraz forma prawna (rozporządzenie albo 
dyrektywa) takich kodeksów podlegają ograniczeniom wynikającym z zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, a także — w zakresie transgranicznych 
aspektów prawa rodzinnego — odmiennej procedurze (specjalna procedura 
ustawodawcza). 

zupełnie odmiennie ma się sprawa z umocowaniem traktatowym Unii 
do stanowienia norm z zakresu prawa prywatnego materialnego oraz nie-
transgranicznych aspektów postępowania cywilnego. Mimo wielokrotnych 
rewizji traktatów, państwa członkowskie nie zdecydowały się, jak dotąd, 

207 sUp ma być bowiem, jak trafnie wskazuje j. napierała, podtypem krajowej jedno-
osobowej spółki z o.o., a nie opcjonalną unijną formą osobowości prawnej (j. n a p i e r a ł a, 
Societas Unius Personae — projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograni
czoną odpowiedzialnością, eps 2015, z. 1, s. 16). ponieważ projekt dyrektywy o sUp nie 
będzie tworzył instrumentu opcjonalnego, może on być oparty na art. 114 tfUe. 



77Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa prywatnego w ujęciu systemowym

powierzyć Unii ogólnej kompetencji w tej dziedzinie208. oznacza to, że 
wolą państw członkowskich było i jest pozostawić prawo prywatne, co do 
zasady, w rękach ustawodawcy krajowego. od zasady tej jest kilka wyraźnie 
przewidzianych wyjątków, dotyczących, po pierwsze, wybranych aspektów 
prawa spółek (art. 50 tfUe); po drugie, tworzenia ogólnounijnych praw 
podmiotowych w zakresie praw na dobrach niematerialnych (art. 118 tfUe); 
po trzecie, harmonizacji wąsko ujętych aspektów prywatnego prawa pracy 
(art. 153 tfUe). 

co się tyczy kompetencji ujętej w art. 114 tfUe, objęcie nią norm 
prawa prywatnego materialnego oraz nietransgranicznych aspektów postę-
powania cywilnego ma charakter wyłącznie incydentalny. Unia nie posiada-
ła, nie posiada i jest mało prawdopodobne, by w dającej się przewidzieć 
przyszłości nabyła ogólną kompetencję do regulowania prawa prywatnego 
materialnego. idea europejskiego kodeksu cywilnego209 — słusznie określo-
nego przez joannę Helios mianem „mitu”210 — nie ma więc umocowania 
w traktacie, nawet jeżeli będzie to postulowany przez niektórych autorów 
„kodeks zasad”���, a nie kodeks szczegółowych reguł. Różnice między sys-

208 por. j. H e l i o s, Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, łódź 
2014, s. 111. 

209 z obszernej literatury dotyczącej idei stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego 
zob. w szczególności: c. v o n B a r, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilne
go, pip 2000, z. 10; c. v o n B a r, Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego 
prawa prywatnego, kpp, R. Xi: 2002, z. 2; R. M a ń k o, Prawo prywatne w Unii Euro
pejskiej. Perspektywy na przyszłość, warszawa 2004, s. 34 i n.; R. M a ń k o, [przyp. 12];  
R. M a ń k o, Europejski kodeks cywilny — stan prac i perspektywy dalszego rozwoju, „studia 
iuridica” 2004, t. XLiii; R. M a ń k o, Instytucje UE wobec idei europejskiego kodeksu pra
wa prywatnego, „przegląd prawa europejskiego” 2004, z. 2; M. w. H e s s e l i n k, Politycz
ne aspekty europejskiego kodeksu cywilnego, kpp, R. XV: 2006, z. 2; j. p i s u l i ń s k i, 
Kilka pytań o europejski kodeks cywilny, „transformacje prawa prywatnego” (dalej: tpp) 
2006, z. 2; M. k a c z o r o w s k a, Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Eu
ropie w świetle projektu europejskiego kodeksu cywilnego, tpp 2007, z. 2; f. z o l l, Euro
pejski kodeks cywilny — wokół wizji nowego prawa prywatnego dla Europy, „nowa europa” 
2008, t. Vii, z. 2; a. w u d a r s k i, Wspólny system odniesienia — na drodze do Europej
skiego Kodeksu Cywilnego?, w: Współczesne problemy w administracji publicznej — wybrane 
zagadnienia, red. p. chmielnicki i in., częstochowa 2008; M. p e c y n a, Europejski kodeks 
cywilny a sektorowa harmonizacja prawa prywatnego, w: Europeizacja prawa prywatnego, 
red. M. pazdan i in., warszawa 2008; j. H e l i o s, [przyp. 208], s. 93–188. por. także  
M. k a c z o r o w s k a, Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskie
go prawa prywatnego. Rozważania na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego, „Ruch praw-
niczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2009, z. 3; e. M i t r ę g a, Europeizacja wykładni 
kontraktów w kulturze prawnej państw Unii Europejskiej, „investigationes Linguisticae” 
2009, t. XVii. 

210 j. H e l i o s, [przyp. 208], s. 91 i n. 
��� H. c o l l i n s, [przyp. 47]. 



78 Rafał Mańko

temami prawa prywatnego materialnego państw członkowskich, odzwier-
ciedlające nie tylko różne tradycje prawne, lecz także odmienne wybory 
polityczne, społeczne i gospodarcze���, ujawniają się częstokroć właśnie na 
poziomie zasad (na przykład słynna negacja ogólnej zasady dobrej wiary 
w liberalnym prawie angielskim���), a nie tylko na poziomie szczegółowych 
reguł. nie można też abstrahować od związków prawa prywatnego z kultu-
rą prawną i tożsamością narodową214.

przesłanki określone w art. 114 tfUe w związku z zasadą pomocniczo-
ści oznaczają, że harmonizacja bądź unifikacja przepisów krajowego prawa 
prywatnego materialnego na tej podstawie wymaga mocnego uzasadnienia, 
po pierwsze, iż samo zróżnicowanie przepisów stanowi przeszkodę dla 
swobód wspólnego rynku, a po drugie, że ich harmonizacja bądź ujednoli-
cenie będą korzystniejsze niż pozostawienie danego zagadnienia ustawo-
dawcy krajowemu. to, czy istniejące akty prawne spełniają te przesłanki, 
jest dyskusyjne215. warto w tym kontekście wskazać, że przegląd części tego 
dorobku leży w planach aktualnie urzędującej komisji (w ramach programu 
„Refit”���) i niewątpliwie wskazane byłoby, aby uwzględniony został aspekt 
rzeczywistego umocowania w art. 114 tfUe dla wydanych w oparciu o to 
umocowanie aktów prawnych z zakresu prawa prywatnego materialnego. 

co więcej, należy podkreślić, że przesłanka określona w art. 114 tfUe, 
to jest konieczność harmonizacji określonych aspektów prawa krajowego 
z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, stanowi ode-
słanie pozasystemowe — odsyła ona do kryteriów ekonomicznych, które 
podlegają zupełnie innej logice niż kryteria stricte prawne. w szczególności 
sytuacja gospodarcza ulega dynamicznym przeobrażeniom i coś, co stano-
wiło przeszkodę dla handlu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

��� por. d. k e n n e d y, The Political Stakes in „Merely Technical” Issues of Contract 
Law, eRpL, R. iX: 2001, z. 1. 
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ubiegłego wieku, wcale niekoniecznie musi stanowić taką przeszkodę w dru-
giej dekadzie XXi w. analizując przesłankę z art. 114 tfUe, należy także 
wziąć pod uwagę zmieniony kontekst prawny. gdy wydawano niektóre 
dyrektywy z zakresu prawa prywatnego materialnego, unijne prawo prywat-
ne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne były dopiero 
in statu nascendi. obecnie, po 15 latach nad wyraz płodnej unijnej aktyw-
ności legislacyjnej na tych polach, sytuacja jest zupełnie inna. w szczegól-
ności pojawiły się unijne procedury dochodzenia roszczeń transgranicznych, 
a system międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego 
międzynarodowego w odniesieniu do spraw typowych dla obrotu gospodar-
czego można uznać za niemal domknięty. w tych okolicznościach pod 
znakiem zapytania staje konieczność dalszej harmonizacji materialnego 
prawa umów, a istniejące uregulowania powinny zostać poddane ponownej 
ocenie. okazać się bowiem może, że skuteczny system dochodzenia roszczeń 
transgranicznych i niebudzący wątpliwości system norm ustalających prawo 
właściwe i sąd właściwy wystarczają, by zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie wspólnego rynku. 

ponadto, patrząc z perspektywy prawidłowego działania wspólnego 
rynku — która pozostaje wciąż dodatkową, opcjonalną przesłanką zastoso-
wania art. 81 tfUe — harmonizacja bądź unifikacja norm w zakresie 
transgranicznego postępowania cywilnego jest zdecydowanie bardziej sku-
teczną metodą zapewnienia takiego prawidłowego funkcjonowania niż 
mozolne próby unifikacji prawa materialnego. Rzeczywista możliwość do-
chodzenia roszczeń transgranicznych na podobnych zasadach jest o wiele 
ważniejsza dla realiów obrotu gospodarczego niż iluzoryczna ekwiwalentność 
treści praw podmiotowych, których dochodzenie podlega zupełnie innym 
zasadom procesowym albo jest w praktyce utrudnione. co więcej, właśnie 
w tym obszarze Unia dysponuje niewątpliwym umocowaniem traktatowym. 




