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Opinia o zgodno5ci z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komisji Finansdw
Publicznych o rzqdowym projekcie ustaw! o Sluihie Celnej (druk nr 2095-A), wyrzi,ont nt
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitccie Integracji Europejskiej
(Dz. U. Nr 106, poz. 494) oraz na podstawie art, 42 ust. 4 Regularninu Sejmu przez Sekretarza
Komitetu Integracji Europcjskiej Mikolaja Dowgielewicza

S z anowny P ani e P r z ew o dn i c z qcy,

W zwi4zku t. przedloLonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji Finans6w Publicznych o rzqdowym

projekcie ustawy o Slu2bie Celnej (druk nr 2095-l), pragnp *yrazi6 nastqpujqcq opiniQ.

W odniesieniu do zawartej w pk1 25 poprawki polegaj4cej na ske:ileniu w art. 104 ust. 1 pkt 3 oraz

rvprowadzeniu do art. 105 pkt ll, w kt6rym przewiduje siq, 2e funkcjonariusza mo2na zwolni6 ze

sfu2by rv przypadku osi4gnipcia wieku emerytalnego, je2eli okres slu2by umo2liwia mu uzyskanie

prawa do emerltury, z osi4gniEciem tego wieku, nale4- zaznaczy-t,2e regulacja ta wchodzi w zakres

stosowania dyrekty*y Rady 2000/78/WE z dnia 2'1 listopada 2000 r. ustanawiajqcej og6lne warunki

ramowe r6wnego traktowania w zakresie zatrudnienia ipracy oraz dyrektywy F:ady 7 61207IEWG z

dnia 9 lutego 1976 r. w sprarvic wprowadzenia w zycie zasady r6u'nego traktowania kobiet i

mqzcryzn w zakesie dostEpu do zatrudnienia, ks;ztalcenia i awansu zawodowego oraz warunk6w

pracy zmicnionej dyrektywq 2002/73lWE.

Art. 6 dyrektywy 2000/78/WE prze*'iduje, ze pafistwa czlonkowskie mog4 u;zna6, 2e odmienne

traktowanie ze wzglqdu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeZeli w ramach prawa kajowego zostanie

to obiekWnie i racjonalnie uzasadnionc zgodnym z przepisami celem, w szczeg6lno6ci celami

polityki zatrudnienia, rynku pracy i ksirtalcenia zawodowego, i jezeli drodki maj4ce slu2y6 realizacjr



tego celu sq u'la5ciwc i konieczne. Jakkohviek w w.vroku w sprawie Palacios de la Villat, 'frybunal

Sprawiedliwo6ci WE orzckl, i2 w obecnym stanie prawa wsp6lnotowego paistwa czlonkowskie

dysponuj4 szerokirn marginesem vlnaria prt,v uyborzc nic tylko sposobu osiqgniQcia jednego celu

spo6r6d innych w dziedzinie polityki spoleczne.i i polityki zatrudnienia, lecz r<irvnie2 w zdefiiniowanru

Srodk6w mogagych go zrealizorva6 , nalez)' pamiQtai, i2 prz-vjEcie rozlviEzania r62nicuj4cego sytuacjg

zawodowq pracounika ze wzglEdu na jego wiek bgdzie dopuszczalne jcZeli slury osiqgnigciu

okreSlonego, zgodnego z prawem celu oraz spelnia *ym6g proporcjonalnoSci. Cel ten nie musi bye

u'skazany w samym przepisie. jak jednak orzekl 
-frybunal, 

rvobec braku takiego doprccyzowania

rvaT-ne jest, by inne elerncnl;" *-vnikaj4ce z og6lnego kontekstu danego przepisu pozwolily na

okcdlenie celu leZqcego u jego podstaw dla dokonania kontroli sqdorvcj jcgo zasadnoSci, a tak2e

rvla{ci*'ego ikoniecznego charakleru Srodk6w zastosorvan;'ch do realizacji tego celu. W przypadku

przyjmowania przepisu *pro*,adzaj 4cego odmienne trakto$ anie ze ',lzglpdu na osiqgnigcie danego

wieku. np. wieku emerylalnego, nale2l rviqc miec na uwadze ewentualn4 potrzebg wykazania, i2

przjgte ro^\'i4zanic mieSci sig rr ramach urznaczonych przez ar7. 6 dyrekty'tq' 2000/78i WE,

tj. rcalizuje zgodnl z prawem cei z posz"anou,aniem zasady proporcjonalno6ci. Zr6Znicowanie sytuacj i

osob ze u'zglgdu na rviekjcstjednak pr:ry zachou'aniu po*yZsz-vch warunk6w dopuszczalne.

Nale;l. jednak zrvrocic u*agg na *1'mogi okreSlonc rv dyrektywie 7 6l?07 /WE. Art. 3 ust. I dyektywy

przewiduje- 2e stoso*anie zasadv rownego traktowania oznacTa, ze nie moZe istniei 2adna

bezpoirednia ani podrednia dyskryminacja ze wzglqdu na piei w sektorze prywatnym ani publicznym,

* l4czaj4c insrytucje publiczne, m.in. w odniesicniu do warunk6rv zatrudnienia ipracy, wl4cz:j4c

zwolnienia. Zgodnie z orzeczeniem u sprawie Alarslnl12 zrvolnienie pracownicy w rwi4zk;- z

osiqgnigciem przez niqwicku emery'talncgo, kt6ry jest ro'Lny dla kobiet imgZczyzn, bqdzie stanowilo

dysriryt-minacjq ze rvzglgdu na plei. Tymczasem zastosowanie propono*'anych przepis6w w zwi4zku

z przewidzianym rv usmu'ie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerlturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczei Spolecznych zr6znicowanym u'iekiem emerytalnym dla kobiet i mgZczyzn moze

spo*odowa6, i2 funkcjonariusz-kobieta bqdzie mogla zosta6 zu'olniona ze slulby - bez potrzeby

zaistnienia dodatkouych okolicznoici - po osi4gniqciu 60 roku z_vcia. podczas gdy funkcjonariusz-

meZazyzta 'rv tej samej sytuacji m6glby pozostac zatrudniony do 65 roku zycia- W zakesie w jakim

proponowana poprarvka zastEpuje przepis przerviduj4cy obligatoryjne z.wolnienie funkcjonariusza

regulacjq przeu'iduj4cq jedy'nie fakultatywne zastosowanie takiego rozr.r,iqzania zastuguje ona na

' Wyrok z dnia l6 paTdziemika 200? r. w sprawie C-.11 Il05 F6lix Palacios de la Villa przcciwko Cortefiel
Servicios SA.
: Wyrok z dnia 26 lutego 1986 r. w sprawie 152/84 Nl. I{. Marshall v Southampton and South-West Hampshrre
Area flealth Authorir)- (leaching), zob. takze ulrok } sprawie 262184 Vera Mia Bcets-Proper v F. Van
I-anschot Bankiers NV.



poparcie, budzi ona jednak nadal w4tpliwoici na gruncie wspolnotowych przepisow

anr_,- dy s k rym ir a cyj nyc h.

Poprarvki zawarte w przedlo2onym sprawozdaniu nie sq sprzeczne z prarvem Unii Europejskiej,

z raslrzeZeniem polvyi-szej nwagi.
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