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50%	prawdopodobieństwo,	że	wszystkie	zaangażowane	
w	ratowanie	krajów	peryferyjnych	środki	zostaną	zwró-
cone	po	ustabilizowaniu	długów	tych	krajów,	na	pozio-
mie	akceptowanym	przez	rynek	kapitałowy.	Można	więc	
wysunąć	hipotezę,	że	ostatnia	strategiczna	gra	dotycząca	
kwestii	zadłużenia	sektora	publicznego	w	unii	gospodar-
czej	 i	 walutowej	 będzie	 dotyczyła	 podziału	 kosztów	
ratowania	 gospodarek	 zadłużonych	 między	 wszystkie	
państwa	 członkowskie	 Unii.	 Taka	 gra	 obejmująca	
wszystkie	kraje	UE	rozpocznie	się	bez	względu	na	to	czy	
kraje	peryferyjne	odzyskają	z	czasem	wiarygodność	kre-
dytową,	czy	też	dojdzie	do	zmian	strukturalnych	w	UGW	
i	całej	Unii	Europejskiej.	Gra	będzie	dotyczyła	podziału	
kosztów	redukcji	długu,	potencjalnego	wzrostu	kapitału	
EBC	oraz	akceptowanego	poziomu	inflacji,	gdy	steryliza-
cja	 prowadzonych	 przez	 Bank	 interwencji	 nie	 będzie	
dłużej	możliwa.	

                    
*	Dr	Janusz	Sawicki,	Instytut	Badań	Rynku,	Konsumpcji	i	Koniunk-

tur.
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Problem	zachowania	przez	UE	spójności	ustrojowej	
w	obliczu	działań	podejmowanych	w	państwach	strefy	
euro	nakierowanych	na	przezwyciężenie	kryzysu	finan-
sowego	 w	 tej	 grupie	 państw	 ma	 obecnie	 szczególne	
znaczenie	w	 związku	 z	 istotnymi	 decyzjami	 podejmo-
wanymi	jedynie	przez	część	państw	członkowskich	Unii	
(państwa	 strefy	euro).	 Stawia	 to	Unię	przed	poważnym	
wyzwaniem	 ustrojowym:	 zachowania	 zdolności	 do	
umocnienia	spójności	i	zachowania	koherencji	procesu	
integracji	czy	też	pogłębiającej	się	fragmentacji,	prowa-
dzącej	do	wyodrębnienia	się	grupy	państw,	które	stano-
wiłyby	 „centrum”	 procesu	 integracji	 (kosztem	 państw,	
które	pozostałyby	na	marginesie	tego	procesu).

Z	problemem	kryzysu	strefy	euro	zostały	skonfronto-
wane	również	parlamenty	narodowe	państw	UE.	Ich	rola	
w	 tej	 dziedzinie	 sprowadza	 się	 na	 ogół	 do	 wyrażenia	
zgody	 na	 podjęcie	 decyzji,	 stanowiących	 podstawę	
funkcjonowania	instrumentów	przyjmowanych	na	szcze-
blu	 UE	 w	 odniesieniu	 do	 problemów	 gospodarczych	
w	Unii.	Celem	artykułu	jest	przedstawienie	udziału	par-
lamentów	 narodowych	 w	 przezwyciężeniu	 kryzysu	
zadłużenia	w	Unii.	 Zasadna	wydaje	 się	 odpowiedź	 na	
pytanie,	 czy	 udział	 parlamentu	 poprzez	 zatwierdzenie	
(lub	nie)	decyzji	o	istotnym	gospodarczym	znaczeniu	dla	
UE	 zwiększa	 jego	 rolę	 w	 sferach	 newralgicznych	 dla	
funkcjonowania	Unii.	Artykuł	analizuje	nową	procedurę	
prawa	traktatowego	UE	(procedura	kładki	z	art.	48	ust.	6	
TUE)	i	udział	w	niej	parlamentów	narodowych.

Istota procedury kładki z art. 48 ust. 6 TUE 

Jedną	z	zasadniczych	reform	wprowadzonych	przez	
Traktat	z	Lizbony	jest	wprowadzenie	uproszczonej	pro-
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cedury	zmiany	prawa	pierwotnego	(tzw.	procedury	kład-
ki)1.	 Istotą	 tej	regulacji	 jest	szybkie	reagowanie	Unii	na	
nowe	 wyzwania	 drogą	 zmiany	 traktatów,	 tj.	 podstaw	
prawnych	jej	funkcjonowania,	bez	konieczności	wszczy-
nania	 zwykłej	 procedury	 zmiany	 prawa	 traktatowego,	
gdzie	wymagane	jest	zwołanie	konferencji	międzyrządo-
wej	(art.	48	ust.	2-5	TUE	–	tzw.	zwykła	procedura	rewi-
zyjna).

W	 Traktacie	 z	 Lizbony	 zostały	 przewidziane	 dwa	
rodzaje	 uproszczonych	 procedur	 prawa	 pierwotnego	 –	
w	art.	48	ust.	6	TUE	(procedura	kładki	z	zastrzeżeniem	
ratyfikacji)	i	w	art.	48	ust.	7	TUE	(procedura	kładki	sensu 
stricto).	 Postanowienia	 traktatów	 przewidują	 ponadto	
możliwość	 sięgnięcia	 do	 procedury	 kładki	 w	 wielu	
innych	przypadkach	(tzw.	procedury	kładki	ad hoc)2.

Postanowienia	art.	48	ust.	6	TUE	stanowią,	że	„Rada	
Europejska	może	przyjąć	decyzję	zmieniającą	wszystkie	
lub	 niektóre	 z	 postanowień	 części	 trzeciej	 Traktatu	
o	 funkcjonowaniu	 Unii	 Europejskiej.	 Rada	 Europejska	
stanowi	 jednomyślnie	 po	 konsultacji	 z	 Parlamentem	
Europejskim	i	Komisją	oraz	z	Europejskim	Bankiem	Cen-
tralnym	w	przypadkach	zmian	instytucjonalnych	w	dzie-
dzinie	pieniężnej.	Decyzja	ta	wchodzi	w	życie	dopiero	
po	jej	zatwierdzeniu	przez	Państwa	Członkowskie,	zgod-
nie	 z	 ich	 odpowiednimi	 wymogami	 konstytucyjnymi.	
Decyzja,	 o	 której	mowa	w	 akapicie	 drugim,	 nie	może	
zwiększyć	 kompetencji	 przyznanych	 Unii	 w	 Trakta-
tach”.

Celem	 wprowadzenia	 procedury	 kładki	 z	 art.	 48	 
ust.	 6	 TUE	 było	 usprawnienie	 procesu	 zmiany	 prawa	
pierwotnego	 UE	 w	 dziedzinach,	 które	 nie	 wymagają	
gruntownej	 reformy.	 W	 odniesieniu	 do	 analizowanej	
procedury	można	wskazać	jej	dwa	etapy:	

 � pierwszy,	podjęcie	(jednomyślnie)	decyzji	przez	Radę	
Europejską	(czyli	przedstawicieli	wszystkich	rządów	
lub	szefów	państw	członkowskich);	

 � drugi,	zatwierdzenie	decyzji	Rady	Europejskiej	przez	
państwa	 członkowskie	 zgodnie	 z	 ich	 wymogami	
konstytucyjnymi.	

Ustawodawca	unijny	przewidział	dla	państw	człon-
kowskich	specyficzny	system	kontrolny	w	postaci	wymo-
gu	legitymacji	(zatwierdzenia)	w	odniesieniu	do	drugie-
go	etapu,	co	nie	oznacza,	że	państwa	członkowskie	nie	
mogą	 doprecyzować	 legitymacji	 w	 odniesieniu	 do	
pierwszego	etapu.

Pierwszy etap procedury kładki z art. 48  ust. 6 TUE 
(podjęcie decyzji)

W	odniesieniu	do	pierwszego	etapu	niektóre	państwa	
członkowskie	 wprowadziły	 wyprzedzające	 regulacje	
względem	podejmowanej	decyzji	na	forum	UE,	co	ozna-
cza,	że	mogą	wpływać	na	planowane	działania	swojego	
rządu	 w	 Radzie	 Europejskiej,	 zanim	 decyzja	 z	 art.	 48	 
ust.	6 TUE	zostanie		podjęta3.	Kontrola	ze	strony	parla-
mentu	w		tym	etapie	procedury	kładki	ma	formę	wcze-

śniejszej	zgody	wyrażonej	przez	parlament	narodowy	na	
podstawie	 uchwały	 (Czechy)4	 albo	 udzielenia	 pełno-
mocnictwa	przedstawicielowi	rządu	(Dania5)	do	działa-
nia	na	forum	Rady	Europejskiej.	

Zasadniczo	 jednak	 rozwiązania	 prawne	 przyjęte	
w	 państwach	 członkowskich	 nie	 przewidują	 regulacji	
wyprzedzających	 w	 odniesieniu	 do	 podjęcia	 decyzji	
przez	Radę	Europejską	z	art.	48	ust.	6	TUE.	Wobec	tego	
w	 momencie	 podjęcia	 decyzji	 przedstawiciel	 państwa	 
de facto	 działa	 bez	 stosownej	 legitymacji.	 Działanie	
takie	stanowi	poniekąd	niebezpieczeństwo,	że	w	kolej-
nej	fazie	–	„zatwierdzenia”	decyzji	zgodnie	z	wymogami	
konstytucyjnymi	danego	państwa	członkowskiego	–	nie	
zostanie	ona	zaakceptowana.

Drugi etap procedury kładki z art. 48 ust. 6 TUE 
(zatwierdzenie decyzji)

W	odniesieniu	 do	 drugiego	 etapu	 procedury	 kładki	
z	art.	48	ust.	6	TUE,	przyjęte	dotychczas	w	poszczegól-
nych	państwach	członkowskich	 regulacje	wskazują,	 że	
procedura	„zatwierdzenia”	zgodnie	z	wymogami	konsty-
tucyjnymi	 jest	podobna	do	procedury	wyrażenia	zgody	
na	 zawarcie	 traktatu	 międzynarodowego	 (bez	 przeno-
szenia	 kompetencji	 na	 rzecz	 UE).	 Zasadniczo	 ma	 ona	
formę	ustawy	wyrażającej	zgodę	na	decyzję	Rady	Euro-
pejskiej.

W	związku	z	tym	decyzja	Rady	Europejskiej	z		art.	48	
ust.	6	TUE	nie	prowadzi	bezpośrednio	do	rewizji	posta-
nowień	Traktatów.	 Jej	 skuteczność	wymaga	dodatkowo	
zatwierdzenia,	które	jak	już	zostało	wspomniane	nastę-
puje	zgodnie	z	wymogami	konstytucyjnymi	obowiązują-
cymi	w	każdym	państwie	członkowskim.	

Geneza ustanowienia EMS oraz przebieg prac  
nad decyzją nr 2011/199/UE 

Kryzys	finansowy,	który	dotknął	państwa	strefy	euro,	
spowodował	powstanie	mechanizmu	ratunkowego,	który	
początkowo	został	ustanowiony	w	odniesieniu	do	Gre-
cji,	 a	 następnie	 w	 stosunku	 do	 Irlandii	 i	 Portugalii.	
Mechanizm	 ten	 miał	 formę	 ad hoc	 w	 nawiązaniu	 do	
postanowień	art.	122	TFUE6.	

Zasadniczym	 celem	 państw	 członkowskich	 strefy	
euro	pod	koniec	2010	 r.	 stało	 się	ustanowienie	 stałego	
funduszu	 ratunkowego,	 który	 ma	 przeciwdziałać	 przy-
padkom	zagrożeń	dla	stabilności	finansowej	strefy	euro	
jako	całości	oraz	służyć	ochronie	stabilności	finansowej	
i	gospodarczej	w	całej	Unii.	Fundusz	ten	(zastąpił	wspo-
mniany system ad hoc)	nosi	nawę	Europejskiego	Mecha-
nizmu	Stabilności	(EMS).	

Dla	 ustanowienia	 EMS	 konieczne	 było	 stworzenie	
podstawy	prawnej	w	TFUE.	 Zmiana	 traktatu	wymagała	
zgody	wszystkich	państw	członkowskich.	Bezpośrednią	
podstawą	 prawną	 ustanowienia	 EMS	 jest	 natomiast	
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odrębna	umowa	międzynarodowa	–	traktat	ustanawiają-
cy	EMS	–	wynegocjowana	i	podpisana	(najpierw	11	lipca	
2011	r.,	a	następnie	ponownie,	w	nieco	zmodyfikowanej	
formie,	2	lutego	2012	r.)		wyłącznie	przez	państwa	strefy	
euro.	Jego	wejście	w	życie	było	uwarunkowane		zebra-
niem	przez	państwa	strefy	euro,	które	traktat	ratyfikowa-
ły,	 90%	 kapitału	 zakładowego.	 Traktat	 ustanawiający	
EMS	wszedł	w	życie	27	września	2012	r.	Państwa	człon-
kowskie	 UE,	 które	 będą	 chciały	 wejść	 do	 strefy	 euro,	
muszą	 się	 tym	 traktatem	 związać	 najpóźniej	 z	 dniem	
wejścia	do	strefy.

Zmiana postanowień art. 136 TFUE 

Decyzja	 o	 wprowadzeniu	 zmian	 do	 postanowień	
prawa	pierwotnego	UE	(w	odniesieniu	do	art.	136	TFUE)	
została	 podjęta	 na	 posiedzeniu	 Rady	 Europejskiej	 
16-17	grudnia	2010	r.	Aby	ustanowić	podstawę	prawną	
EMS,	postanowiono	skorzystać	(po	raz	pierwszy)	z	uprosz-
czonej	procedury	zmiany	prawa	traktatowego	(procedu-
ry	kładki),	a	nie	ze	zwykłej	procedury	zmiany	traktatów.

Rząd	Belgii	na	podstawie	art.	48	ust.	6	akapit	pierw-
szy	 TUE	 przedstawił	 wniosek	 w	 sprawie	 uzupełnienia	
art.	136	TFUE.	Rada	Europejska	przyjęła	projekt	decyzji	
w	tej	sprawie	(załącznik	I	do	konkluzji	Rady	Europejskiej	
z	16-17	grudnia	2010	r.).	Uzgodniono,	że	nowy	fundusz	
ma	chronić	stabilność	finansową	strefy	euro	jako	całości,	
a	 art.	 122	 ust.	 2	 TFUE	 nie	 będzie	 miał	 zastosowania	
w	tym	obszarze.

Podczas	 wspomnianego	 szczytu	 Rada	 Europejska,	
mając	 na	 uwadze	 postanowienia	 art.	 48	 ust.	 6	 akapit	
drugi	 TUE,	 przedstawiła	 harmonogram	 wprowadzenia	
zmian	prawa	traktatowego.	Zmiany	te	dotyczyły:

 � 	 konsultacji	 z	 instytucjami	 określonymi	 w	 art.	 48	 
ust.	6	TUE	(Parlament	Europejski,	Komisja	Europejska	
i	 w	 niektórych	 przypadkach	 Europejski	 Bank	
Centralny);

 � zakończenia	procedur	zatwierdzających	w	poszcze-
gólnych	 państwach	 członkowskich,	 co	 powinno	
nastąpić	do	końca	2012	r.;

 � wejścia	w	życie	decyzji,	co	powinno	nastąpić	1	stycz-
nia	2013	r.

Ostateczna	decyzja	w	sprawie	uzupełnienia	art.	136	
TFUE	została	podjęta	na	szczycie	24-25	marca	2011	r.	
Wówczas	Rada	Europejska	jednomyślnie	przyjęła	decy-
zję	 nr	 2011/199/UE	 w	 sprawie	 zmiany	 art.	 136	 TFUE	
o	 uzupełnieniu	 artykułu	 o	 ustęp	 trzeci	 	 w	 brzmieniu	
„Państwa	Członkowskie,	których	walutą	jest	euro,	mogą	
ustanowić	 mechanizm	 stabilności	 uruchamiany,	 jeżeli	
będzie	 to	niezbędne	do	ochrony	stabilności	 strefy	euro	
jako	całości7.	Udzielenie	wszelkiej	niezbędnej	pomocy	
finansowej	w	ramach	takiego	mechanizmu	będzie	pod-
legało	 rygorystycznym	 warunkom”8.	 Postanowienia	
zmienionego		art.	136	TFUE	nie	przesądziły	jednak	praw-
nej	formy	„mechanizmu”	[EMS]	oraz	stopnia	jego	powią-
zania	z	prawem	UE.	

Jak	wynika	z	postanowień	art.	48	ust.	6	TUE,	wejście	
w	 życie	 analizowanej	 decyzji	 Rady	 Europejskiej	 było	
uzależnione	od	jej	„zatwierdzenia”	przez	państwa	człon-
kowskie	„zgodnie	z	 ich	procedurami	konstytucyjnymi”.	
Zgodnie	z	art.	2	akapit	drugi	projektu	decyzji,	zakończe-
nie	 krajowej	 procedury	 zatwierdzenia	 ma	 nastąpić	 do	
końca	2012	r.,	tak	aby	decyzja	weszła	w	życie	1	stycznia	
2013	r.	Jeśli	nie	wszystkie	państwa	zakończą	procedury	
zatwierdzenia	w	wymienionym	terminie,	wówczas	decy-
zja	wchodzi	w	życie	„pierwszego	dnia	miesiąca	następu-
jącego	po	otrzymaniu	ostatniej	notyfikacji”.

Analiza	 systemów	 konstytucyjnych	 państw	 człon-
kowskich	wskazuje,	że	zgoda	na	decyzję	Rady	Europej-
skiej	 z	 art.	 48	 ust.	 6	 TUE	 (w	 tym	 przypadku	 decyzja	 
nr	 2011/199/UE)	 została	 wyrażona	 w	 formie	 ustawy.	
Elementem	 różnicującym	 kwestię	 wyrażenia	 zgody	
w	parlamentach	narodowych	była	większość	parlamen-
tarna	konieczna	do	uchwalenia	ustawy.

Podwyższona	 większość	 była	 wymagana	 w	 Austrii	
(w	obu	izbach	2/3),	Czechach	(w	obu	izbach	3/5),	Niem-
czech	(2/3	w	obu	izbach),	na	Węgrzech	(większość	2/3	
w	parlamencie),	Rumunii	 (2/3	w	obu	 izbach),	 Słowacji	
(absolutna	większość)	oraz	w	Hiszpanii	(absolutna	więk-
szość	w	obu	izbach).

W	pozostałych	krajach	do	uchwalenia	ustawy	wyra-
żającej	zgodę	na	decyzję	Rady	Europejskiej	wystarczyła	
zwykła	większość.	Omawiana	decyzja	nie	weszła	 jesz-
cze	w	życie.	Procedura	ratyfikacyjna	nie	została	zakoń-
czona	jeszcze	m.in.	w:	Austrii,	Czechach,	Wielkiej	Bry-
tanii	i	Hiszpanii9.	

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE 
w Polsce

Decyzja	 Rady	 Europejskiej	 (nr	 2011/199/UE)	 jest	
praktycznie	umową	międzynarodową.	Zważywszy	na	jej	
charakter	prawny,	podlega	ona	ratyfikacji.	Tryb	ratyfika-
cji	 jest	 uzależniony	 od	 wystąpienia	 ściśle	 określonych	
przesłanek.	W	odniesieniu	do	decyzji	Rady	Europejskiej	
podjętej	 na	 podstawie	 art.	 48	 ust.	 6	 TUE	 zachodzi	
domniemanie	nieposzerzenia	zakresu	kompetencji	UE10.	
Z	 tego	 względu	 związanie	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
decyzją	Rady	Europejskiej	nr	2011/199/UE	z	25	marca	
2011	r.	w	sprawie	zmiany	art.	136	TFUE,	nastąpiło	w	try-
bie	 art.	 89	 ust.	 1	 Konstytucji	 RP,	 czyli	 ratyfikacji	 za	
uprzednią	zgodą	wyrażoną	w	ustawie.

W	Polsce	kwestia	zatwierdzenia	decyzji	Rady	Euro-
pejskiej	 z	 art.	 48	 ust.	 6	 TUE	 jest	 	 uregulowana	 art.	 23	
ustawy	 z	 8	 października	 2010	 r.	 o	 współpracy	 Rady	
Ministrów	z	Sejmem	i	Senatem	w	sprawach	związanych	
z	członkostwem	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	Unii	Euro-
pejskiej11,	który	odsyła	i	zarazem	wprowadza	zmiany	do	
ustawy	z	14	kwietnia	2000	r.	o	umowach	międzynarodo-
wych12	 (art.	 12	 ust.	 2a).	 Zgodnie	 z	 postanowieniami	
wymienionej	ustawy	zatwierdzenie	ma	formę	ratyfikacji	



40 Unia Europejska.pl Nr 4 (215) 2012

(zastosowanie	będą	miały	 zatem	postanowienia	 art.	 89	
lub	90	Konstytucji	RP).	

11	 maja	 2012	 r.	 Sejm	 uchwalił	 ustawę	 o	 ratyfikacji	
decyzji	Rady	Europejskiej	2011/199/UE	z	25	marca	2011	r.	
w	 sprawie	zmiany	art.	136	TFUE.	Senat	przyjął	ustawę		
30	maja	 2012	 r.	W	 tym	miejscu	warto	wspomnieć,	 że	
podczas	prac	w	Sejmie	pojawiały	się	wątpliwości	co	do	
trybu	ratyfikacji	decyzji	2011/199/UE.	W	styczniu	2012	r.	
rząd	 RP	 wniósł	 do	 Sejmu	 projekt	 uchwały	 w	 sprawie	
trybu	wyrażenia	zgody	na	ratyfikację	decyzji	Rady	Euro-
pejskiej	nr	2011/199/UE	(druk	sejmowy	nr	114).	Projekt	
przewidywał,	iż	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	ratyfika-
cję	 decyzji	 2011/199/UE	 zostanie	 uchwalona	 ustawa	
w	trybie	art.	90	ust.	2	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Pol-
skiej.	Ostatecznie	Sejm	10	maja	2012	r.	przyjął	wniosek	
Komisji	do	Spraw	Unii	Europejskiej	oraz	Komisji	Spraw	
Zagranicznych	o	odrzucenie	projektu	uchwały13.

Opinie	ekspertów	na	temat	sposobu	ratyfikacji	decy-
zji	 2011/199/UE,	 przedstawione	 podczas	 procedury	
legislacyjnej,	 wskazywały	 na	 dwa	 kierunki	 rozwiązań.	
Trzech	ekspertów14	stało	na	stanowisku,	że	właściwym	
trybem	 ratyfikacji	 decyzji	 jest	 tryb	 określony	w	 art.	 90	
Konstytucji	RP.	Wskazywali	oni,	że	przedmiotowa	decy-
zja	 2011/199/UE	 powoduje	 zwiększenie	 kompetencji	
przyznanych	Unii	Europejskiej	w	traktatach	oraz	stanowi	
podstawę	 przekazania	 przez	 Polskę	 kompetencji	 pol-
skich	organów	władzy	państwowej	na	rzecz	UE.	

Dwóch	 ekspertów15	 przedstawiło	 opinie,	 z	 których	
wynikało,	że	tryb	przewidziany	w	art.	89	ust.	1	Konsty-
tucji	RP	jest	trybem	właściwym	dla	dokonania	ratyfikacji	
decyzji	 2011/199/UE.	Wskazano	przy	 tym,	 ze	 dodanie	
do	art.	136	TFUE	kolejnego	ustępu	o	proponowanej	tre-
ści,	należy	interpretować	literalnie	jako	działanie,	które	
na	poziomie	domniemania	nie	prowadzi	do	poszerzenia	
kompetencji	UE	poza	obowiązujące	już	granice.	Przepis	
ten ma charakter proceduralny16.

Zawarcie umowy międzynarodowej (podstawa prawna 
ustanowienia EMS)

Ustanowienie	Europejskiego	Mechanizmu	Stabilności	
jako	 instytucji	 finansowej	 było	 sprawą	 państw	 strefy	
euro.	Kolejny	etap	dotyczył	zatem	wynegocjowania	umowy	
międzynarodowej	jako	podstawy	prawnej	funkcjonowa-
nia	EMS.	Negocjacje	nad	umową	międzynarodową	były	
prowadzone	 przez	 państwa	 strefy	 euro	 oraz	 Komisję	
Europejską.	Państwa	spoza	strefy	euro	miały	być	zaanga-
żowane	ad hoc	w	prace	nad	umową,	jeżeli	wyrażą	takie	
życzenie.	

11	 lipca	 2011	 r.	 ministrowie	 finansów	 17	 państw	
członkowskich	strefy	euro	podpisali	traktat	ustanawiają-
cy	EMS.	Decyzje	podjęte	przez	głowy	państw	 i	 szefów	
rządów	strefy	euro	w	dniach	21	lipca	i	9	grudnia	2011	r.	
wprowadziły	zmiany	w	traktacie	poprawiające	skutecz-
ność	funduszu.	Traktat	podpisano	2	lutego	2012	r.	Zatem	
EMS	został	ustanowiony	na	podstawie	odrębnej	umowy	

międzynarodowej	i	ma	status	autonomicznej	organizacji	
międzynarodowej17.	Wszedł	w	życie	27	września	2012	r.	
po	 ratyfikacji	 jego	 postanowień	 przez	 państwa	 człon-
kowskie	(strony	traktatu).

Procedura	ratyfikacji	przebiegła	w	każdym	państwie	
zgodnie	 z	 postanowieniami	 prawa	 krajowego.	 Analiza	
systemów	konstytucyjnych	państw	członkowskich	wska-
zuje,	że	wyrażenie	zgody	na	 ratyfikację	 traktatu	o	EMS	
nastąpiło	w	drodze	ustawy.	Podobnie	jak	w	odniesieniu	
do	ratyfikacji	omawianej	decyzji	Rady	Europejskiej,	róż-
nice	między	poszczególnymi	państwami	wynikały	z	więk-
szości	parlamentarnej	wymaganej	do	uchwalenia	ustawy	
wyrażającej	zgodę.	Podwyższona	większość	była	wyma-
gana	 w	 Estonii	 (absolutna	 większość	 w	 parlamencie),	
Słowacji	(absolutna	większość)	oraz	Hiszpanii	(absolutna	
większość	w	obu	izbach).	Zwykłą	większością	uchwalo-
no	ustawę	wyrażającą	zgodę	na	ratyfikację	omawianego	
traktatu	w	Austrii	(w	przypadku	ratyfikacji	analizowanej	
decyzji	Rady	Europejskiej	wymagana	była	kwalifikowa-
na	 większość,	 tak	 jakby	 jej	 postanowienia	 przenosiły	
kompetencje	na	poziom	UE).	

Problemy w RFN z ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej 
nr 2011/199/UE oraz traktatem o EMS

Podstawę	prawną	uchwalenia	w	Niemczech	ustawy	
wyrażającej	zgodę	na	decyzję	Rady	Europejskiej,	o	któ-
rej	mowa	w	 art.	 48	 ust.	 6	 TUE,	 stanowi	 art.	 23	 ust.	 1	
zdanie	drugie	Ustawy	Zasadniczej	-	UZ	(większość	zwy-
kła	 z	 udziałem	 Bundesratu),	 względnie	 art.	 23	 ust.	 1	
zdanie	trzecie	UZ	(większość	dwóch	trzecich	w	Bunde-
stagu	oraz	w	Bundesracie,	w	przypadkach	zmiany	posta-
nowień	 UZ	 –	 art.	 79	 ust.	 3	 UZ).	 Ponadto,	 niemiecka	
„Ustawa	 o	 poszerzeniu18	 doprecyzowuje	 niejako	
moment	 wyrażenia	 zgody	w	 drodze	 ustawy.	 „Zatwier-
dzenie”	 w	 drodze	 ustawy	 następuje	 więc	 po	 podjęciu	
decyzji	przez	Radę	Europejską	w	toku	krajowej	procedu-
ry	ratyfikacyjnej19.

Zgoda	 na	 związanie	 się	 postanowieniami	 zarówno	
decyzji	 Rady	 Europejskiej	 2011/199/UE,	 jak	 i	 traktatu	
o	ustanowieniu	EMS	została	wyrażona	w	formie	ustaw20 

przyjętych	większością	2/3	głosów	w	Bundestagu	i	w	Bun-
desracie.	

Przy	 okazji	 warto	 zauważyć,	 że	 oba	 wymienione	
projekty	ustaw	(obok	projektów	ustaw	dotyczących	trak-
tatu	 o	 unii	 fiskalnej	 i	 w	 sprawie	 finansowania	 udziału	
w	 EMS)	 były	 przedmiotem	 skarg	 konstytucyjnych	 do	
Federalnego	Trybunału	Konstytucyjnego	(FTK).	Skarżący	
zarzucili	 sprzeczność	projektów	ustaw	z	zasadą	demo-
kracji	(art.	20	ust.	1	i	2	UZ	w	powiązaniu	z	art.	79	ust.	3	
UZ).	12	września	2012	r.	Federalny	Trybunał	Konstytu-
cyjny	 orzekł	 zgodność	 zaskarżonych	 projektów	 ustaw	
z	postanowieniami	Ustawy	Zasadniczej21.

Federalny	Trybunał	Konstytucyjny	stwierdzając	kon-
stytucyjność	ustawy	wyrażającej	zgodę	na	„zatwierdze-
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nie”	decyzji	Rady	Europejskiej	2011/199/UE	podkreślił,	
że:

 � postanowienia	nowego	ustępu	3	art.	136	TFUE	pro-
wadzą	do	istotnej	zmiany	w	UGiW:	„Ustanowienie	
poza	 ramami	 Unii	 Europejskiej	 trwałego	 mechani-
zmu	 wzajemnej	 pomocy	 państw	 członkowskich	
strefy	 euro	 	 odchodzi,	 nawet	 jeżeli	 nie	 całkowicie,	
od	 zasady	 samodzielności	 budżetów	 narodowych,	
charakteryzującej	 dotychczas	 unię	 monetarną”22.	
FTK	podkreślił	jednak,		że	nie	prowadzi	to	do	rezy-
gnacji	z	 	„architektury	stabilności”	unii	monetarnej,	
której	zasadnicze	elementy	pozostają	nienaruszone;

 � z	postanowieniami	ust.	3	art.	136	TFUE	nie	wiąże	się	
żadne	 przekazanie	 praw	 zwierzchnich	 przez	 RFN,	
a	 tym	samym	co	do	zasady	nie	można	odwoływać	
się	do	kryteriów	oceny	wynikających	z	zasady	demo-
kracji	UZ23.

W	 związku	 z	 tym	 art.	 136	 ust.	 3	 TFUE	 potwierdza	
suwerenność	 państw	 członkowskich,	 pozostawiając	 im	
decyzję	 –	 czy	 i	 w	 jakim	 	 zakresie	 powołany	 zostanie	
Europejski	Mechanizm	Stabilności.

Federalny	Trybunał	Konstytucyjny	w	odniesieniu	do	
projektu	ustawy	dotyczącej	Traktatu	o	ustanowieniu	EMS	
(TEMS)	 orzekł,	 że co	 do	 zasady	 przedmiotowa	 ustawa	
jest	zgodna	z	konstytucją.	Wskazał	zarazem,	że	postano-
wienia	 TEMS	 mogą	 naruszać	 budżetową	 kompetencję	
Bundestagu,	 ponieważ	 pozostawiają	 pewną	 swobodę	
interpretacyjną	w	sprawie	gwarancji,	że	ustalony	udział	
RFN	w	kapitale	stałym	EMS	nie	będzie	mógł	być	zwięk-
szony	 bez	 zgody	 Bundestagu,	 oraz	 co	 do	 właściwego	
zakresu	informowania	Bundestagu	(i	Bundesratu)	o	„spra-
wach	 EMS”.	 FTK	 stwierdził,	 że	 „ratyfikacja	 TEMS	 jest	
dopuszczalna	 jedynie	 pod	 warunkiem,	 że	 Republika	
Federalna	Niemiec	zagwarantuje	taką	interpretację	TEMS,	
która	zapewni,	że	Bundestag	i	Bundesrat	otrzymają	infor-
macje	niezbędne	 	 dla	 ich	decyzji	 oraz	odpowiedniego	
kształtowania	woli”24.	

Podsumowanie

Zastosowanie	procedury	kładki	 z	art.	48	ust.	6	TUE	
nie	 może	 prowadzić	 do	 zwiększenia	 kompetencji	 UE.	
Zgodnie	z	intencją	ustawodawcy	unijnego	procedura	ta	
ma	jedynie	przyśpieszyć	proces	zmiany	prawa	pierwot-
nego	UE	i	zapewnić	elastyczne	reagowanie	na	pojawia-
jące	 się	 problemy	 (przykładem	 jest	 EMS)	 bez	 potrzeby	
sięgania	do	 tradycyjnej	metody	zmiany	prawa	pierwot-
nego	 (zawarcie	 traktatu	 rewizyjnego).	 W przypadku	
skorzystania	z	powyższej	procedury,	państwa	członkow-
skie	mają	zagwarantowaną	w	prawie	UE	kontrolę	proce-
su	 stanowienia	 prawa	 UE.	 Decyzja	 Rady	 Europejskiej	
wymaga	bowiem	zatwierdzenia	zgodnie	z odpowiedni-
mi	krajowymi	wymogami	konstytucyjnymi,	które	w	prak-
tyce	przyjmują	formę	procedury	ratyfikacji25.	Parlamenty	
państw	 członkowskich	 UE	 mają	 zatem	 decydujący	
wpływ	 na	 wejście	 w	 życie	 decyzji	 Rady	 Europejskiej,	
podjętej	na	podstawie	art.	48	ust.	6	TUE.	Przyjęte	w	pań-

stwach	członkowskich	regulacje	prawne	nie	przewidują	
zazwyczaj	 mechanizmów	 wyprzedzających	 podjęcie	
decyzji	 przez	 Radę	 Europejską	 na	 podstawie	 art.	 48	 
ust.	6	TUE,	a	jedynie	udział	w	kolejnym	etapie	jej	podej-
mowania,	czyli	jej	zatwierdzeniu.	W	rezultacie	może	to	
prowadzić	do	sytuacji,	kiedy	przedstawiciele	państwa	–	
prezydenci	 lub	premierzy	wyrażają	 jednomyślną	zgodę	
na	decyzję,	która	następnie	niekoniecznie	musi	uzyskać	
aprobatę	właściwego	 parlamentu	 narodowego.	 Podkre-
ślić	należy,	że	niewyrażenie	zgody	poprzez	ratyfikację/
zatwierdzenie	decyzji	Rady	Europejskiej	z	art.	48	ust.	6	
TUE	przez	państwo	członkowskie	UE	(zasadniczo	przez	
parlament	 państwa	 członkowskiego)	 uniemożliwia	 jej	
wejście	w	życie.	W	związku	z	tym,	parlamenty	narodo-
we	wywierają	 istotny	wpływ	na	podejmowanie	decyzji	
w	UE	w	odniesieniu	do	dziedzin,	o	których	 jest	mowa	
w	art.	48	ust.	6	TUE.	

                    
*	Dr	Anna	Pudło,	Akademia	Leona	Koźmińskiego,	Warszawa.
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