
Nazwa aktu prawnego Rok wydania aktu prawnego Status prawny Typ procedury legislacyjnej Typ kompetencji Rodzaj polityki WE/UE
Wybrany obszar 

legislacyjny
Przepis prawny Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy

Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury 

wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego; Dz. Urz. L 

74 z dnia 27 marca 1993, s. 74-79.

1993 nieobowiązujący procedura współpracy kompetencje wyłączne

Unia celna 

(swobodny przepływ towarów/ochrona dziedzictwa 

kultury)

Obiekty kultury

art. 1 ust. 1

art. 7 ust. 1

Do celów dyrektywy "dobro kultury" będzie oznaczać przedmiot, który (…) stanowi integralną część "zasobów instytucji kościelnych".

"Państwa Członkowskie określą w swoim ustawodawstwie, że procedury zwrotu przewidziane w dyrektywie nie mogą być wszczęte po upływie 

jednego roku od chwili, kiedy wnioskujące Państwo Członkowskie dowiedziało się o miejscu pobytu dobra kultury oraz tożsamości jego posiadacza 

lub użytkownika. Takie procedury mogą nie być, w żadnym razie, podejmowane po upływie 30 lat od wyprowadzenia przedmiotu niezgodnie z 

prawem z terytorium wnioskującego Państwa Członkowskiego. Jednakże w przypadku przedmiotów stanowiących część (...) dóbr kościelnych w 

Państwach Członkowskich, jeżeli są one przedmiotem specjalnych rozwiązań ochronnych na mocy prawa krajowego, procedury zwrotu będą 

ograniczone w terminie 75 lat, z wyjątkiem Państw Członkowskich, gdzie procedury nie są ograniczone czasowo lub w przypadku umów 

dwustronnych między Państwami Członkowskimi ustanawiającymi ten okres na więcej niż 75 lat".

wspólnoty religijne

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób 

młodych; Dz. Urz. L 216 z dnia 20 sierpnia 1994, s. 12-20.
1994 obowiązujący procedura współpracy kompetencje dzielone

Polityka społeczna

(swobodny przepływ pracowników/zatrudnienie i 

bezrobocie/ochrona pracowników)

Prawo pracy 

(czas odpoczynku)
preambuła

"(...)odnośnie do przerw w pracy w ciągu tygodnia, powinno się uwzględnić w właściwy sposób różnorodność czynników kulturowych, etnicznych, 

religijnych i innych w Państwach Członkowskich; zwłaszcza, że to Państwa Członkowskie ostatecznie decydują, czy niedziela powinna być 

włączona do przerwy w pracy w ciągu tygodnia, a jeśli tak, to w jakim stopniu".
jednostka

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 

swobodnego przepływu tych danych; Dz. Urz. L 281 z dnia 23 listopada 1995, s. 31-50.

1995 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone
Polityka ochrony danych osobowych

(przetwarzanie danych)

Ochrona danych 

osobowych

motyw 32

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2 lit. d

"Ponadto przetwarzanie danych osobowych przez władze publiczne dla osiągnięcia określonych w prawie konstytucyjnym lub międzynarodowym 

prawie publicznym, celów oficjalnie uznanych związków religijnych jest dokonywane z ważnych względów wynikających z interesu publicznego".

"Państwa Członkowskie zabraniają przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne (…)".

"Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy: (…) przetwarzanie danych jest dokonywane w ramach legalnej działalności wspartej 

odpowiednimi gwarancjami przez fundację, stowarzyszenie lub inną instytucję nienastawioną na osiąganie zysku, której cele mają charakter 

polityczny, filozoficzny, religijny lub związkowy, pod warunkiem że przetwarzanie danych odnosi się wyłącznie do członków tej instytucji lub osób 

mających z nią regularny kontakt w związku z jej celami oraz, że dane nie zostaną ujawnione osobie trzeciej bez zgody osób, których dane dotyczą".

jednostka/wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy 

humanitarnej; Dz. Urz. L 163 z dnia 2 lipca 1996, s. 1-6.
1996 obowiązujący procedura współpracy kompetencje dzielone Polityka rozwoju

Niedyskryminacja w 

pomocy rozwojowej
preambuła

"(…) pomoc humanitarna, której jedynym celem jest zapobieganie lub przynoszenie ulgi ludzkiemu cierpieniu, jest przyznawana ofiarom bez 

względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek, narodowość lub przekonania polityczne i nie może się kierować względami politycznymi lub 

być od nich zależna".
jednostka

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 

wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz 

poprawy jakości usług; Dz. Urz. L 15 z dnia 21 stycznia 1998, s. 14-25.
1997 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Jednolity rynek

(swoboda świadczenia usług)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej
art. 5 ust. 1

"Każde Państwo Członkowskie podejmie działania w celu zapewnienia, by świadczenie usług powszechnych spełniało następujące wymagania: 

(…) powinno być dostępne bez żadnej formy dyskryminacji, szczególnie bez dyskryminacji wynikającej z czynników politycznych, religijnych 

lub ideologicznych (...)".
jednostka

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej 

pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między 

nimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa celnego i rolnego; Dz. 

Urz. L 82 z dnia 22 marca 1997, s. 1-16.

1997 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje wyłączne
Unia celna 

(swobodny przepływ towarów/wspólna polityka rolna)

Ochrona danych 

osobowych
art. 25

Do Systemu Informacji Celnej nie są włączane dane osobowe ujawniające poglądy religijne lub filozoficzne.

jednostka

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w 

sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 

szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu 

elektronicznym”); Dz. Urz. L 178 z dnia 17 lipca 2000, s. 1-16.

2000 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Rynek wewnętrzny 

(świadczenie usług/telekomunikacja i przetwarzanie 

danych)

Ochrona danych 

osobowych

art. 3 ust. 2 

art.. 3 ust. 4

Państwa członkowskie UE "nie mogą z powodów wchodzących w zakres koordynowanej dziedziny ograniczać swobodnego przepływu usług 

społeczeństwa informacyjnego pochodzących z innego Państwa Członkowskiego".

Państwa członkowskie UE mogą podejmować środki mające na celu odstąpienie od swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego 

m.in. z powodu walki z podżeganiem do nienawiści z powodów religijnych.

jednostka

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 

informacyjnym; Dz. Urz. L 167 z dnia 22 czerwca 2001, s. 10-19.
2001 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Jednolity rynek

(prawo własności intelektualnej/polityka informacyjna)
Prawa autorskie art. 5 ust. 3 lit. c i g

Państwa Członkowskie UE  mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do praw do zwielokrotniania utworu i publicznego 

udostępniania utworów w następujących przypadkach: "zwielokrotniania przez prasę, publicznego udostępniania utworów i podawania do 

publicznej wiadomości aktualnych artykułów na tematy gospodarcze, polityczne lub religijne oraz utworów nadawanych lub innych przedmiotów 

objętych ochroną tego samego rodzaju (...)" oraz "korzystania podczas ceremonii religijnych lub oficjalnych imprez organizowanych przez władze 

publiczne".

wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 

r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych; Dz. Urz. L 8 z 

dnia 12 stycznia 2001, s. 1-22.

2001 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone
Polityka ochrony danych osobowych

(przetwarzanie danych/prawo do prywatności)

Ochrona danych 

osobowych
art. 10 ust. 1-2

Przetwarzanie danych osobowych ujawniających (…) przekonania religijne jest zabronione. 

Zakaz ten nie ma zastosowania, w przypadku gdy "przetwarzanie jest wykonywane w trakcie zgodnych z prawem działań z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przez organ niedziałający dla zysku, który stanowi zintegrowaną jednostkę w ramach instytucji lub organu Wspólnoty 

niepodlegającą krajowemu prawu o ochronie danych na podstawie art. 4 dyrektywy 95/46/WE i ma cele (...) religijne, pod warunkiem, że 

przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków tego organu lub do osób, które mają z nim regularny kontakt w związku z jego celami i że dane nie są 

ujawniane stronom trzecim bez zezwolenia podmiotów danych".

wspólnoty religijne

Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. 

ustanawiająca ogólne ramy informowania i konsultowania pracowników we Wspólnocie 

Europejskiej; Dz. Urz. L 80 z dnia 23 marca 2002, s. 29-34.
2002 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka społeczna

 (swobodny przepływ pracowników)

Ochrona danych 

osobowych
art. 3 ust. 1-2

Dyrektywa ma zastosowanie do "przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników w którymkolwiek Państwie Członkowskim; lub 

zakładów zatrudniających co najmniej 20 pracowników w którymkolwiek Państwie Członkowskim".

Zgodnie z zasadami i celami dyrektywy "Państwa Członkowskie mogą ustanowić szczególne przepisy, mające zastosowanie do przedsiębiorstw lub 

zakładów, które bezpośrednio i w istotnym stopniu realizują cele (...) religijne".

wspólnoty religijne

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 

dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy; Dz. Urz. L 299 z dnia 18 listopada 

2003, s. 9-19.
2003 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka społeczna

(swobodny przepływ pracowników/warunki 

pracy/wynagrodzenie, dochód, czas pracy)

Prawo pracy 

(czas odpoczynku)
art. 17 ust. 1 lit. c

"Z należnym poszanowaniem zasad ogólnych ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Państwa Członkowskie mogą stosować odstępstwa 

od art. 3–6, 8 oraz 16, jeżeli, uwzględniając szczególną charakterystykę danych działań, wymiar czasu pracy nie jest mierzony i/lub nieokreślony z 

góry lub może być określony przez samych pracowników oraz szczególnie w przypadku: (...) pracowników pełniących obowiązki podczas 

ceremonii religijnych w kościołach oraz wspólnotach wyznaniowych".

jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; Dz. Urz. L 268 z dnia 18 

października 2003, s. 1-23.
2003 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Wspólna Polityka Rolna 

(żywienie zwierząt/informacja konsumencka)
Prawo celne

motyw 22 

art. 25 ust. 2 lit. d

Etykieta powinna dostarczać informacji odnośnie wszelkich właściwości lub własności żywności, które podnoszą kwestie etyczne lub religijne.

Żadna osoba nie może wprowadzać do obrotu paszy, o ile na załączonym dokumencie lub na opakowaniu, pojemniku lub na załączonej do niego 

etykiecie, w sposób wyraźnie  widoczny, czytelny i nieusuwalny, nie zostaną podane dane szczegółowe dotyczące tego, że pasza może podnosić 

kwestie etyczne lub religijne.

jednostka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Dz. Urz. L 166 z 

dnia 30 kwietnia 2004, s. 1-123.
2004 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone Polityka społeczna

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej
art. 3 ust. 5 lit. b

Rozporządzenia nie stosuje się: (...) "do świadczeń, w związku z którymi państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

osobom i zapewnia odszkodowanie, takich jak świadczenia dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów 

terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które 

znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie".
jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny żywności pochodzenia 

zwierzęcego; Dz. U. L 139 z dnia 30 kwietnia 2004, s. 55-205.
2004 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Wspólna Polityka Rolna 

(zdrowie zwierząt/ochrona konsumenta)
Ubój lub zabijanie zwierząt Załącznik 3

"Ogłuszenie, wykrawianie, oskórowanie, wytrzewianie i czyszczenie należy wykonać bez zbędnej zwłoki oraz w sposób uniemożliwiający 

zanieczyszczenie mięsa. W szczególności: podczas operacji odkrwawiania nie można naruszyć tchawicy i przełyku, z wykluczeniem przypadku, 

kiedy ubój jest wykonywany zgodnie z religijnym obrządkiem rytualnym (…)".
wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i 

praw człowieka na świecie; Dz. Urz. L 386 z dnia 29 grudnia 2006, s. 1-11.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej 

(polityka na rzecz rozwoju i współpracy z krajami 

trzecimi)

Prawa podstawowe/Prawa 

człowieka
art. 2 ust. 1 lit. b

"(…) pomoc Wspólnoty dotyczy następujących obszarów: (…) wspieranie i ochrona praw człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w 

Powszechnej deklaracji praw człowieka i innych międzynarodowych instrumentach dotyczących praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, 

społecznych i kulturowych, przede wszystkim za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, między innymi w zakresie: (...) walki z 

rasizmem i ksenofobią a także dyskryminacją na jakimkolwiek tle, w tym ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania (...)".

jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji; Dz. Urz. L 406 z 

dnia 30 grudnia 2006, s. 1-6.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka społeczna 

(swobodny przepływ pracowników/zatrudnienie i 

bezrobocie)

Niedyskryminacja i równe 

traktownie w życiu 

zawodowym

art. 7

"Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienia problematyki płci na kolejnych 

etapach wdrażania EFG. Komisja i państwa członkowskie podejmują właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, (...) na kolejnych etapach wdrażania EFG, a w szczególności w zakresie dostępu do 

EFG".

jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 

r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 

(kodeks graniczny Schengen); Dz. Urz. L 105 z dnia 13 kwietnia 2006, s. 1-32.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(swobodny przepływ osób/przekraczanie granic 

zewnętrznych)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej
art. 6 ust. 2

"Podczas dokonywania odprawy granicznej straż graniczna nie dyskryminuje osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".
jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju; Dz. Urz. L 

378 z dnia 27 grudnia 2006, s. 41-71.

2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka rozwoju

(pomoc dla krajów rozwijających się/polityka 

współpracy)

Niedyskryminacja w 

pomocy rozwojowej
art. 5 ust. 1-2

"Programy geograficzne obejmują współpracę w stosownych obszarach działania z krajami i regionami partnerskimi określonymi na podstawie 

kryterium geograficznego".

"Zgodnie z ogólnym celem, zakresem zastosowania oraz celami i ogólnymi zasadami niniejszego rozporządzenia pomoc wspólnotowa dla krajów 

Ameryki Łacińskiej, Azji, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu, określonych w załączniku I, oraz dla Republiki Południowej Afryki, obejmuje 

działania w następujących obszarach współpracy: (...) zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich świadczenia dla grup ludności o 

niskich dochodach oraz dla grup zmarginalizowanych, w tym kobiet i dzieci, osób należących do grup dyskryminowanych z powodów etnicznych, 

religijnych lub z jakichkolwiek innych powodów (...)".

jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1783/1999; Dz. Urz. L 210 z dnia 31 lipca 2006, s. 1-11.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka regionalna

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Niedyskryminacja w 

pomocy rozwojowej
motyw 8

"Na kolejnych etapach wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR państwa członkowskie i Komisja powinny zagwarantować 

niedyskryminację ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd (…)". jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 

2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym; 

Dz. Urz. L 345 z dnia 8 grudnia 2006, s. 1-9.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych i 

celnych/walka z przestępczością/sankcje 

międzynarodowe)

Finanse art. 18 ust.1 

Państwa członkowskie UE mogą zwolnić dostawców usług płatniczych posiadających siedzibę na ich terytorium z obowiązku weryfikacji informacji 

o zleceniodawcy "w odniesieniu do przekazów pieniężnych dla organizacji o celu niezarobkowym, prowadzących działalność (...) religijną, o ile 

wymienione organizacje podlegają wymogom sprawozdawczości i audytów lub nadzorowi ze strony władzy publicznej bądź organizacji 

samoregulującej uznanej przez prawo krajowe, a przekazy pieniężne nie przekraczają kwoty 150 EUR i odbywają się wyłącznie na terytorium 

danego państwa członkowskiego".

wspólnoty religijne

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe; Dz. Urz. L 

177 z dnia 30 czerwca 2006, s. 1-200.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Swoboda świadczenia usług

(prawo przedsiębiorczości/działalność 

usługowa/banki)

Instytucje kredytowe Załącznik 6

"Ekspozycje wobec kościołów i związków wyznaniowych utworzonych w formie osoby prawnej prawa publicznego traktowane są, w zakresie, w 

jakim pobierają one podatki zgodnie z przepisami przyznającymi im takie prawo, jako ekspozycje wobec samorządów terytorialnych, przy czym nie 

stosuje się przepisów ust. 9".
wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa; Dz. Urz. L 310 z dnia 9 listopada 2006, s. 1-14.

2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka zewnętrzna UE

 (działania na rzecz krajów w okresie 

transformacji/pomoc finansowa i gospodarcza)

Finanse art. 14 ust. 1 lit. h

Na podstawie rozporządzenia do uzyskiwania finansowania przeznaczonego na "wdrażanie programów działań wspólnych programów współpracy 

transgranicznej lub środków specjalnych" kwalifikują się podmioty niepaństwowe, w tym kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne. 
wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 

2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności; Dz. Urz. L 327 z dnia 24 listopada 

2006, s. 1-11.
2006 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Polityka zewnętrzna UE

 (działanie na rzecz krajów w okresie 

transformacji/pomoc finansowa i gospodarcza)

Finanse art. 10 ust. 2

Do podmiotów niepaństwowych, kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego na podstawie rozporządzenia, należą kościoły, 

stowarzyszenia i wspólnoty religijne. wspólnoty religijne

Rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 

ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu 

i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy; Dz. Urz. L 199 z dnia 31 

lipca 2007, s. 30-39.

2007 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 (swobodny przepływ osób/przekraczanie granic 

zewnętrznych)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej

motyw 16

art. 6 ust. 2

Rozporządzenie "przyczynia się do prawidłowego stosowania rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 

2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). W tym celu podczas 

dokonywania odprawy granicznej i w ramach ochrony granicy członkowie zespołów i zaproszeni funkcjonariusze nie powinni dyskryminować osób 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd (...)".

"Wykonując zadania i korzystając z uprawnień, członkowie zespołów zapewniają pełne poszanowanie godności ludzkiej. Wszelkie działania 

podjęte przez nich w ramach wykonywania zadań i korzystania z uprawnień są proporcjonalne do celu takich działań. Wykonując zadania i 

korzystając z uprawnień, członkowie zespołów nie dyskryminują osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd (...)".

jednostka

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 

w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk 

dotyczących pracowników cudzoziemców; Dz. Urz. L 199 z dnia 31 lipca 2007, s. 23-29.

2007 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje wyłączne
Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne

 (statystyka UE/rozpowszechnianie informacji)

Ochrona danych 

osobowych
art. 2 ust. 1

Rozporządzenie ustanawia wspólne zasady gromadzenia i tworzenia statystyk Wspólnoty.

Do celów rozporządzenia stosuje się definicję "miejsca zamieszkania" oznaczającego "miejsce, w którym osoba zwykle spędza codzienny czas 

wolny od pracy, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, 

leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (...)".

jednostka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie pracy tymczasowej; Dz. Urz. L 327 z dnia 5 grudnia 2008, s. 9-14.
2008 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone 

Polityka społeczna 

(swobodny przepływ pracowników/warunki 

pracy/rynek pracy)

Niedyskryminacja i równe 

traktownie w życiu 

zawodowym

art. 5 ust. 1 lit. b

"Podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych w okresie skierowania do pracy w przedsiębiorstwie użytkownika 

odpowiadają co najmniej warunkom, jakie miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez to przedsiębiorstwo na tym 

samym stanowisku.

Do celów stosowania pierwszego akapitu, obowiązujące w przedsiębiorstwie użytkownika przepisy dotyczące: (...) jednakowego traktowania 

mężczyzn i kobiet oraz dotyczące wszelkich działań na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu (...), religię, światopogląd, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną; muszą być z godne z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, układami zbiorowymi pracy lub 

innymi przepisami ogólnymi".

jednostka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich; Dz. 

Urz. L 348 z dnia 24 grudnia 2008, s. 98-107.

2008 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 (swobodny przepływ osób/imigracja i prawo 

obywateli państw trzecich)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej
motyw 21

"Państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie niniejszą dyrektywę bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd (…)".
jednostka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy 

państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie 

VIS); Dz. Urz. L 218 z dnia 13 sierpnia 2008, s. 60-81.

2008 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych i 

celnych)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej

motyw 12

art. 7 ust. 2

"Wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych zawartych w VIS powinno być proporcjonalne do zamierzonych celów i niezbędne do wykonania zadań 

przez właściwe organy. Korzystając z VIS, właściwe organy powinny zapewnić poszanowanie godności ludzkiej i prywatności osób, których dane 

są wymagane, i nie powinny dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".

"Każdy właściwy organ zapewnia, by w trakcie korzystania z VIS nie dochodziło do dyskryminacji osób ubiegających się o wizę lub jej posiadaczy 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz zapewnia 

pełne poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby ubiegającej się o wizę lub jej posiadacza".

jednostka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań; Dz. Urz. L 218 z dnia 13 sierpnia 

2008, s. 14-20.

2008 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje wyłączne
Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne

 (statystyki)

Ochrona danych 

osobowych

art. 1

art. 2 lit. d

Rozporządzenie "ustanawia wspólne zasady dotyczące dostarczania co dziesięć lat wyczerpujących danych na temat ludności i mieszkań".

 	

Do celów rozporządzenia stosuje się definicję „miejsca zamieszkania” oznaczające "miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony 

na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych (...) pielgrzymkami religijnymi".
jednostka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 

mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 

towarowych; Dz. Urz. L 299 z dnia 8 listopada 2008, s. 25-33.

2008 nieobowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Rynek jednolity 

(prawo własności intelektualnej/prawo znaków 

towarowych)

Znaki towarowe art. 3 ust. 2

Państwo członkowskie UE może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu 

w sytuacji, gdy "znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny".
wspólnoty religijne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy); Dz. Urz. L 243 z dnia 15 

września 2009, s. 1-58.
2009 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/migracja nielegalna)

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej

art. 39 ust. 3

załącznik 2

"Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 

etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CELEM PODRÓŻY

"w przypadku podróży w celu wzięcia udziału w imprezach politycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych bądź spotkaniach religijnych lub 

podróży planowanej z innych przyczyn: - zaproszenia, bilety wstępu, zaświadczenia o zapisie lub programy zawierające w miarę możliwości nazwę 

organizacji przyjmującej i informacje na temat długości pobytu lub inny stosowny dokument wskazujący cel podróży".

jednostka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 390/2009 z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniające wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem danych biometrycznych oraz 

zmieniające przepisy dotyczące systemu przyjmowania i przetwarzania wniosków 

wizowych; Dz. Urz. L 131 z dnia 28 maja 2009, s. 1-10.

2009 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(swobodny przepływ osób/współpraca policyjna i 

sądowa w sprawach karnych i celnych) 

Niedyskryminacja w 

administracji publicznej
art. 1 ust. 2 lit. b 

"Podczas pełnienia obowiązków służbowych personel konsularny nie dyskryminuje nikogo ze względu na płeć, rasę ani pochodzenie etniczne, 

religię ani światopogląd, niepełnosprawność, wiek ani orientację seksualną".

jednostka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w 

sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych); Dz. Urz. L 95 z dnia 15 

kwietnia 2010, s. 1-24.

2010 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone
Swobodny przepływ usług

(reklama/radio/produkcja audiowizualna)

Media 

(działalność nadawcza 

telewizji)

art. 3 ust. 1

 

art. 3 ust. 4

art. 6

art. 9 ust. 1

art. 10 ust. 4

Państwa członkowskie UE "zapewniają na swoim terytorium swobodę odbioru i nie ograniczają retransmisji audiowizualnych usług medialnych z 

innych państw członkowskich z przyczyn, które wchodzą w zakres dziedzin podlegających koordynacji na mocy niniejszej dyrektywy".

"W odniesieniu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie, państwa członkowskie mogą podjąć środki w celu odstąpienia od stosowania ust. 

1 w przypadku określonej usługi, o ile spełnione są następujące warunki": środki te są niezbędne do zwalczania wszelkich przypadków 

nawoływania do nienawiści z powodu religii.

Państwa członkowskie UE "zapewniają w odpowiedni sposób, by audiowizualne usługi medialne świadczone przez dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji nie zawierały żadnych treści nawołujących do nienawiści ze względu na (...) religię".

Państwa członkowskie UE "zapewniają spełnianie przez handlowe przekazy audiowizualne rozpowszechniane przez dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji" wymagań dotyczących niezawierania żadnych treści dyskryminujących m.in. ze wględu na religię lub światopogląd. 

"Audycje informacyjne i audycje dotyczące bieżących wydarzeń nie mogą być sponsorowane. Państwa członkowskie mogą zabronić prezentowania 

firmowego znaku sponsora podczas audycji dla dzieci, audycji dokumentalnych i religijnych".

jednostka/wspólnoty religijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na 

pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru 

praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie 

członkowskim; Dz. Urz. L 343 z dnia 23 grudnia 2011, s. 1-9.

2011 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/imigracja i prawa obywateli 

państw trzecich)

Niedyskryminacja i równe 

traktownie w życiu 

zawodowym

motyw 29

"Państwa członkowskie powinny wykonywać przepisy niniejszej dyrektywy bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, (…)".

jednostka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu 

uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz 

zakresu udzielanej ochrony; Dz. Urz. L 337 z dnia 20 grudnia 2011, s. 9-26.

2011 obowiązujący procedura współdecyzji kompetencje dzielone 
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/polityka azylowa)
Prawo azylu

motyw 29

art. 2 lit. d

art. 10 ust. 1-2

"Jednym z warunków kwalifikowania się do otrzymania statusu uchodźcy w rozumieniu art. 1 lit. a konwencji genewskiej jest związek przyczynowy 

między powodami prześladowania takimi jak rasa, religia (...) a aktami prześladowania lub brakiem ochrony przed takimi aktami".

W dyrektywie "uchodźca" oznacza "obywatela państwa trzeciego, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej 

rasy, religii (...) przebywa poza państwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa, lub 

bezpaństwowca, który przebywając z takich samych powodów jak wyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub 

nie chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa".

Dokonując oceny powodów prześladowania, państwa członkowskie UE uwzględniają m.in. "pojęcie religii obejmuje w szczególności posiadanie 

przekonań teistycznych, nieteistycznych i ateistycznych, prywatne lub publiczne uczestniczenie lub nieuczestniczenie w formalnych – indywidualnych 

lub wspólnotowych – praktykach religijnych, inne czynności religijne czy wyrażane poglądy lub formy indywidualnych lub wspólnotowych 

zachowań opartych na wierzeniach religijnych lub nakazanych takimi wierzeniami".

"Podczas oceniania, czy obawa wnioskodawcy przed prześladowaniem jest uzasadniona, bez znaczenia jest, czy wnioskodawca rzeczywiście 

odznacza się rasową, religijną, narodowościową, społeczną lub polityczną cechą powodującą prześladowanie, jeżeli tylko taka cecha jest 

przypisywana wnioskodawcy przez podmiot dopuszczający się prześladowania".

jednostka

Zestawienie rozporządzeń i dyrektyw przyjętych przez WE/UE w latach 1993-2013, w których pojawiają się kwestie religijne 
(podział aktów prawa pochodnego według typu procedury stanowienia prawa WE/UE)

Zwykła procedura ustawodawcza*



Nazwa aktu prawnego Rok wydania aktu prawnego Status prawny Typ procedury legislacyjnej Typ kompetencji Rodzaj polityki WE/UE
Wybrany obszar 

legislacyjny
Przepis prawny Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas uboju lub zabijania; Dz. Urz. L 340 z dnia 31 grudnia 1993, s. 21-34.
1993 nieobowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone

Wspólna Polityka Rolna

(ochrona zwierząt/transport zwierząt/ubój zwierząt)
Ubój lub zabijanie zwierząt

art. 2

art. 5 ust. 1-2

W państwach członkowskich UE "władze religijne, na rzecz których przeprowadzany jest ubój, są uprawnione do stosowania i monitorowania 

szczególnych przepisów, które stosuje się do uboju zgodnego z niektórymi obyczajami religijnymi. Odnośnie do wspomnianych przepisów władze 

te działają na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii".

"Zwierzęta jednokopytne, przeżuwacze, świnie, króliki i drób sprowadzone do rzeźni w celu uboju są (...) ogłuszane przed ubojem lub 

natychmiastowo zabijane" Zapis ten nie ma jednak zastosowania "w przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom uboju, przewidzianym 

przez niektóre obyczaje religijne".

wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie; Dz. 

Urz. L 310 z dnia 30 listopada 1996, s. 1-469.

1996 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje wyłączne

Unia Gospodarcza i Walutowa

(swobodny przepływ kapitału/europejski system 

rozliczeniowy/transmisja danych)

Europejski system 

rachunków
Załącznik A

9.44 Podatek od towarów i usług (VAT) nie stosuje się w odniesieniu do "producentów zwolnionych z rejestracji do celów VAT; np. drobna 

działalność czy organizacje religijne".
wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (WE, EWWiS, Euratom) nr 781/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. 

zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych 

pracowników Wspólnot Europejskich w zakresie równego traktowania; Dz. Urz. L 

113 z dnia 15 kwietnia 1998, s.4.

1998 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje wyłączne
Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne 

(urzędnik unijny)

Niedyskryminacja i równe 

traktownie w życiu 

zawodowym

art.1a ust. 1

art. 12 ust. 1

art. 26

art. 27

"W przypadkach, w których ma zastosowanie niniejszy regulamin pracowniczy, urzędnicy uprawnieni są do równego traktowania bez bezpośredniej 

lub pośredniej dyskryminacji ze względu na rasę, przekonania polityczne, filozoficzne i religijne, płeć (…)".

"Personel tymczasowy wybiera się bez względu na rasę, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, płeć lub orientację seksualną i bez 

odniesienia do stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej".

"Akta osobowe urzędnika nie mogą zawierać jakichkolwiek informacji o jego światopoglądzie, poglądach politycznych lub religijnych".

"Urzędnicy są wybierani bez względu na rasę, przekonania polityczne, filozoficzne i religijne, płeć lub orientację seksualną oraz bez względu na 

ich stan cywilny lub sytuację rodzinną".

jednostka

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 

warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy; Dz. Urz. L 303 

z dnia 2 grudnia 2000, s. 16-22.

2000 Obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone

Polityka społeczna

 (swobodny przepływ pracowników/rynek 

pracy/zwalczanie dyskryminacji)

Niedyskryminacja i równe 

traktowanie w życiu 

zawodowym

art. 1

art. 2 ust. 2 lit. b

 art. 4 ust. 2 

art. 15 ust. 1

art. 15 ust. 2

"Celem niniejszej dyrektywy jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania (...) , w celu realizacji w 

Państwach Członkowskich zasady równego traktowania".

"dyskryminacja pośrednia występuje w przypadku, gdy przepis, kryterium lub pozornie neutralna praktyka może doprowadzić do szczególnej niekorzystnej 

sytuacji dla osób danej religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, w stosunku do innych osób, chyba że: taki przepis, 

kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne (...)".

"Państwa Członkowskie mogą utrzymać w mocy swoje ustawodawstwo krajowe, które obowiązuje w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy, lub przewidzieć w 

przyszłym ustawodawstwie, uwzględniającym praktykę krajową istniejącą w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy, przepisy na mocy których, w przypadku 

działalności zawodowej kościołów albo innych organizacji publicznych bądź prywatnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, odmienne 

traktowanie ze względu na religię lub przekonania osoby nie stanowi dyskryminacji w przypadku gdy ze względu na charakter tego rodzaju działalności lub 

kontekst, w którym jest prowadzona, religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający 

etykę organizacji. Tego rodzaju odmienne traktowanie powinno być realizowane z poszanowaniem zasad i postanowień konstytucyjnych Państw 

Członkowskich oraz zasad ogólnych prawa wspólnotowego, i nie powinno być usprawiedliwieniem dla dyskryminacji, u podstaw której leżą inne przyczyny".

"Pod warunkiem że jej przepisy są przestrzegane, niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa kościołów i innych organizacji publicznych lub prywatnych, 

których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi i ustawodawczymi, do wymagania od 

osób pracujących dla nich działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji".

"Aby uporać się z problemem mniejszej liczby przedstawicieli jednej z głównych wspólnot religijnych w służbach policyjnych Irlandii Północnej, odmienne 

traktowanie przy rekrutacji do tych służb, również personelu wsparcia, nie stanowi dyskryminacji, o ile w wyraźny sposób zezwalają na to przepisy krajowe".

"Dla utrzymania równowagi w możliwościach zatrudniania nauczycieli w Irlandii Północnej, wspierając przy tym przełamywanie podziałów historycznych 

między zamieszkałymi tam głównymi wspólnotami religijnymi, przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące religii lub przekonań nie mają zastosowania do 

rekrutacji nauczycieli do szkół w Irlandii Północnej, chyba że w wyraźny sposób zezwalają na to przepisy krajowe".

jednostka/wspólnoty religijne

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 

warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy; Dz. Urz. L 303 

z dnia 2 grudnia 2000, s. 16-22.

2000 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone

Polityka społeczna 

(swobodny przepływ pracowników/rynek 

pracy/zwalczanie dyskryminacji)

Niedyskryminacja i równe 

traktowanie w życiu 

zawodowym

motyw 11

 motyw 12

 motyw 23

 motyw 24

 motyw 26

 motyw 29

 motyw 31

"Dyskryminacja ze względu na religię lub przekonania (...) może być przeszkodą w realizacji celów Traktatu WE, w szczególności w zakresie 

wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, podnoszenia poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej, solidarności i swobodnego 

przepływu osób". 

"W tym celu wszelka bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię lub przekonania (...) w zakresie regulowanym niniejszą 

dyrektywą powinna być w całej Wspólnocie zakazana. (...)".

 "W bardzo niewielu okolicznościach różnice w traktowaniu mogą być uzasadnione w przypadku gdy charakterystyka związana z religią lub przekonaniami 

(...) jest istotnym i determinującym wymogiem zawodowym, pod warunkiem że cel jest zgodny z prawem, a wymóg zachowuje proporcje. (...)".

 "Unia Europejska w swojej Deklaracji nr 11 w sprawie statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych, załączonej do Aktu Końcowego Traktatu 

Amsterdamskiego w wyraźny sposób uznała, że uznaje i nie narusza statusu, z którego korzystają na mocy prawa krajowego kościoły i stowarzyszenia lub 

wspólnoty religijne w Państwach Członkowskich oraz, że szanuje w równym stopniu status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych. Uwzględniając 

powyższe, Państwa Członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać zgodne z prawem i uzasadnione postanowienia szczególne dotyczące podstawowych 

wymagań zawodowych, które mogą być stawiane w odniesieniu do prowadzenia działalności zawodowej". 

"Zakaz dyskryminacji powinien być obowiązujący, bez uszczerbku dla utrzymania i przyjęcia środków mających zapobiegać lub rekompensować 

niekorzystną sytuację grup osób danej religii lub przekonania (...) i takie środki mogą dopuszczać istnienie organizacji osób danej religii lub przekonania, 

niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej w przypadku gdy ich głównym celem jest wspieranie szczególnych potrzeb tych osób".

"Osoby, które były dyskryminowane ze względu na religię lub przekonania (...) powinny dysponować odpowiednimi środkami ochrony prawnej (...)". 

"Wprowadzenie przepisów dotyczących ciężaru dowodu wymaga, od momentu zaistnienia domniemania dyskryminacji i, w przypadkach, gdy fakt ten 

zostanie potwierdzony, skutecznego stosowania zasady równego traktowania, w której ciężar dowodu przypadnie na pozwanego. Jednakże pozwany nie ma 

obowiązku udowadniania, że powód jest wyznawcą danej religii (...)".

jednostka/wspólnoty religijne

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu 

obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi; Dz. Urz. L 16 z 

dnia 23 stycznia 2004, s. 44-53.

2003 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone 

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/imigracja i prawa obywateli 

państw trzecich)

Prawo azylu motyw 5 Państwa Członkowskie UE powinny wykonać przepisy  dyrektywy bez dyskryminacji m.in. ze względu religię lub przekonania. jednostka

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do 

łączenia rodzin; Dz. Urz. L 251 z dnia 3 października 2003, s. 12-18.
2003 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 (swobodny przepływ osób/polityka azylowa/migracja 

rodzinna)

Prawo rodzinne motyw 5 Państwa członkowskie UE nadają moc prawną przepisom dyrektywy bez dyskryminowania m.in. ze względu na religię lub wierzenia. jednostka

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego 

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz 

w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1347/2000; Dz. Urz. L 338 z dnia 23 grudnia 2003, s. 1-29.

2003 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 (współpraca sądowa w sprawach cywilnych)
Prawo rodzinne

art. 63 ust. 1

art. 63 ust. 2

art. 63 ust. 5

Rozporządzenie jest stosowane bez uszczerbku dla traktatów międzynarodowych (konkordatów) między Stolicą Apostolską a: Republiką 

Portugalską, Republiką Włoską i Królestwem Hiszpanii.

Decyzje co do nieważności małżeństwa podejmowane na mocy tych traktatów są uznawane w państwach członkowskich UE na warunkach 

określonych w rozdziale III tego rozporządzenia.

Państwa członkowskie UE przesyłają do KE kopię traktatów międzynarodowych (konkordatów) oraz wszelkie wszelkie ich wypowiedzenia i 

zmiany.

 jednostka/Kościół katolicki

Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 

pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu 

ludźmi lub byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, 

współpracujących z właściwymi organami; Dz. Urz. L 261 z dnia 6 sierpnia 2004, s. 

19-23.

2004 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone 

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/imigracja i prawa obywateli 

państw trzecich)

Prawo azylu motyw 7 Państwa Członkowskie UE powinny wykonać przepisy  dyrektywy bez dyskryminacji m.in. ze względu religię lub przekonania. jednostka

Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i 

usług oraz dostarczania towarów i usług; Dz. Urz. L 373 z dnia 21 grudnia 2004, s. 37-

43.

2004 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Polityka społeczna

 (swobodny dostęp do towarów i usług)

Niedyskryminacja i równe 

traktownie w życiu 

zawodowym

motyw 3
"Oprócz zakazu dyskryminacji ważne jest szanowanie innych podstawowych praw i wolności, wraz z ochroną prywatności i życia rodzinnego oraz 

działań wykonywanych w tym kontekście, a także wolności wyznania".
jednostka

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. 

zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki 

zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; Dz. Urz. L 124 z dnia 27 

kwietnia 2004, s. 1-118.

2004 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje wyłączne
Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne 

(status urzędnika europejskiego)

Niedyskryminacja i równe 

traktowanie w życiu 

zawodowym

załącznik 1

"(…)W stosowaniu niniejszego Regulaminu pracowniczego zakazuje się wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości 

narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (...)".

"Akta osobowe urzędnika nie zawierają odniesienia do jego działalności i poglądów politycznych, związkowych, filozoficznych lub religijnych ani 

do jego pochodzenia rasowego lub etnicznego czy orientacji seksualnej (...)".

"Personel kontraktowy jest wybierany z uwzględnieniem możliwie najszerszej bazy geograficznej, spośród obywateli Państw Członkowskich oraz 

bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, (...) oraz bez względu na stan cywilny lub sytuację 

rodzinną (...)".

jednostka

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 

minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 

Państwach Członkowskich; Dz. Urz. L 326 z dnia 13 grudnia 2005, s. 13-34.

2005 nieobowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone 

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(swobodny przepływ osób/polityka azylowa/prawa 

uchodźców i wysiedleńców)

Prawo azylu art. 27 ust. 1 lit. a

Państwa Członkowskie UE "mogą stosować koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego jedynie w przypadku, gdy właściwe organy upewniły się, że 

osoba ubiegająca się o azyl będzie traktowana w danym państwie trzecim" m.in. zgodnie z zasadą, że "życie i wolność tej osoby nie są zagrożone z 

powodu rasy, religii (...)".

jednostka

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Dz. Urz. L 277 z dnia 21 października 

2005, s. 1-40.

2005 nieobowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Wspólna Polityka Rolna

(koordynacja instrumentów strukturalnych/rolnictwo)

Niedyskryminacja w 

pomocy rozwojowej
art. 8

"Państwa Członkowskie i Komisja wspierają równość mężczyzn i kobiet i zapewniają zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, 

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd (…)".

"Obejmuje to etapy projektowania, wdrażania, monitorowania i oceny".

jednostka

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej; Dz. Urz. L 347 z dnia 11 grudnia 2006, s. 1-

118.

2006 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje uzupełniające Harmonizacja podatków Prawo podatkowe art.. 132 ust. 1 lit. k

Państwa członkowskie UE stosują zwolnienia podatkowe wobec takich transakcji, jak: "świadczenie usług, a także dostawa towarów ściśle z nimi 

związanych, w zakresie zbiorowego interesu swoich członków w zamian za składkę ustaloną zgodnie ze statutem, przez organizacje nienastawione 

na osiąganie zysku mające cele natury religijnej" oraz zapewnienie personelu przez instytucje religijne lub filozoficzne do celów czynności 

związanych z edukacją czy opieką szpitalną lub społeczną z myślą o dostarczeniu opieki duchowej.

wspólnoty religijne

Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia 

minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa; Dz. Urz. L 182 z dnia 12 lipca 2007, s. 19-28.

2007 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Wspólna Polityka Rolna 

(dobro zwierząt)
Ubój lub zabijanie zwierząt motyw 1

"Protokół w sprawie ochrony i opieki nad zwierzętami załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymaga, aby przy 

formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej Wspólnota i państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt, 

przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich związanych w szczególności 

z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym".

wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające 

Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Dz. Urz. L 53 z dnia 22 lutego 2007, 

s. 1-14.

2007 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje wyłączne Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne
Prawa podstawowe/Prawa 

człowieka
art. 10 ust. 1

"Agencja ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi się problematyką praw 

podstawowych, w tym zwalczaniem rasizmu i ksenofobii, na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodowym. W tym celu agencja tworzy 

sieć współpracy („platformę praw podstawowych”), w której skład wchodzą organizacje pozarządowe działające w dziedzinie praw 

podstawowych, związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców, odpowiednie organizacje społeczne i zawodowe, kościoły, organizacje 

religijne, filozoficzne i niewyznaniowe, szkoły wyższe oraz kompetentni specjaliści pochodzący z instytucji i organizacji europejskich i 

międzynarodowych".

wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania; Dz. Urz. L 303 z dnia 18 listopada 2009, s. 

1-30.

2009 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Wspólna Polityka Rolna

(ochrona zwierząt/ubój zwierząt)
Ubój lub zabijanie zwierząt

motyw 15

motyw 18

art. 4 ust. 1 i 4

"Protokół (nr 33) podkreśla również konieczność przestrzegania przepisów legislacyjnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw 

członkowskich dotyczących zwłaszcza obrzędów religijnych, tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego przy formułowaniu i wdrażaniu 

polityk wspólnotowych, między innymi w odniesieniu do rolnictwa i rynku wewnętrznego (...)". 

"Odstępstwo od ogłuszania w przypadku odbywającego się w rzeźni uboju zgodnego z obrzędami religijnymi zostało przyznane przez dyrektywę 

93/119/WE. Ponieważ przepisy wspólnotowe mające zastosowanie do uboju zgodnego z obrzędami religijnymi były transponowane w różny 

sposób, zależnie od kontekstu krajowego, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy krajowe uwzględniają kwestie wychodzące poza cel niniejszego 

rozporządzenia, ważne jest utrzymanie odstępstwa od ogłuszania zwierząt przed ubojem, pozostawiając jednak każdemu państwu członkowskiemu 

pewien poziom swobody. W rezultacie niniejsze rozporządzenie respektuje wolność wyznania i prawo do uzewnętrzniania religii lub przekonań 

poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach, co zapisano w art. 10 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej".

"Zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu zgodnie z metodami i szczegółowymi wymogami związanymi ze stosowaniem tych 

metod". Niemniej jednak w przypadku "zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi 

ust. 1 nie mają zastosowania, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni".

wspólnoty religijne

Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres 

stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia 

z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów; Dz. 

Urz. L 292 z dnia 10 listopada 2009, s. 5-30.

2009 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje uzupełniające Harmonizacja podatków Prawo podatkowe art. 67 ust. 1-2

Zwolnienie podatkowe obejmuje "druki, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty reklamowe, kalendarze ilustrowane bądź nie, nieoprawione w ramki 

zdjęcia i inne artykuły dostarczane nieodpłatnie w celu reklamowania towarów wystawianych na targach lub podobnych imprezach".

"Targi lub podobne imprezy" oznaczają wystawy i imprezy organizowane głównie w celach (...) religijnych czy kultu.

wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające 

wspólnotowy system zwolnień celnych; Dz. Urz. L 324 z dnia 10 grudnia 2009, s. 23-

57.

2009 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje wyłączne
Unia celna 

(swobodny przepływ towarów/cło handlowe)
Prawo celne

art. 90 ust. 1

art. 90 ust. 2

art. 103 lit. a

art. 130 lit. a

Z należności celnych przywozowych zwolnione są "druki, katalogi, prospekty, cenniki, plakaty reklamowe, ilustrowane lub nieilustrowane 

kalendarze, nieoprawione w ramki zdjęcia, i inne towary dostarczane nieodpłatnie w celu reklamowania towarów wytwarzanych poza obszarem 

celnym Wspólnoty i wystawianych na targach lub podobnych imprezach".

"Targi lub podobne imprezy" oznaczają wystawy i imprezy organizowane głównie w celach (...) religijnych czy kultu.

Z należności celnych przywozowych zwolnione jest "dokumentacja (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub 

nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz 

ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie społeczeństwa do odwiedzania obcych 

krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach (...) religijnych".

Przepisy rozporządzenia nie stanowią przeszkody dla utrzymania "przez Grecję specjalnego statusu przyznanego górze Athos gwarantowanego 

przez art. 105 Konstytucji Grecji".

wspólnoty religijne

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego 

dla rozwodu i separacji prawnej; Dz. Urz. L 343 z dnia 29 grudnia 2010, s. 10-16.

2010 obowiązujący procedura konsultacji kompetencje dzielone
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 (współpraca sądowa w sprawach cywilnych)
Prawo rodzinne motyw 30

Rozporządzenie respektuje prawa podstawowe oraz jest zgodne z zasadami uznanymi w KPP UE, a zwłaszcza z art. 21 dotyczącym zakazu wszelkiej 

dyskryminacji m.in. ze względu na religię lub przekonania.
jednostka

Nazwa aktu prawnego Rok wydania aktu prawnego Status prawny Typ procedury legislacyjnej Typ kompetencji Rodzaj polityki WE/UE
Wybrany obszar 

legislacyjny
Przepis prawny Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999; Dz. Urz. L 210 z dnia 31 lipca 2006, s. 25-78.

2006 nieobowiązujący procedura zgody kompetencje dzielone

Polityka regionalna

(koordynacja instrumentów strukturalnych/spójność 

ekonomiczna i społeczna)

Niedyskryminacja w 

pomocy rozwojowej

motyw 30

art.16

"W kontekście podejmowanych przez nią wysiłków na rzecz osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnota stawia jako swoje cele, na 

wszystkich etapach wdrażania funduszy, zniesienie nierówności oraz wspieranie równości mężczyzn i kobiet zapisanych w art. 2 i 3 Traktatu, jak 

również zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd (...)".

"Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, 

a w szczególności – w dostępie do nich".

jednostka

Opis tabeli

W powyższej tabeli zaprezentowano pięćdziesiąt trzy akty prawa wtórnego (w tym 29 rozporządzeń i 24 dyrektyw), które zostały przyjęte przez WE/UE w latach 1993-2013. Klasyfikacji rozporządzeń i dyrektyw dokonano w oparciu o trzy typy procedur stanowienia prawa pochodnego (tj. zwykła procedura ustawodawcza, procedura zgody oraz procedura konsultacji). Zastosowanie takiej klasyfikacji miało na celu ukazanie zaangażowania poszczególnych instytucji UE w stanowienie prawa pochodnego, w 

którym pojawiają się bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do kwestii religijnych.

Do sporządzenia tabeli wykorzystano zbiór dyrektyw i rozporządzeń znajdujących się w zestawieniu pt. "Religion-Related Norms in European Union Law" przygotowanym przez  profesora nauk prawnych, Gerharda Robbersa. Zestawienie to zostało po raz pierwszy opracowane przez niemieckiego badacza w 2001 roku, a po raz ostatni zaktualizowane w 2013 roku. Liczba aktów prawa wtórnego wykorzystana w tabeli jest - zdaniem Autorki pracy doktorskiej - na tyle wystarczająca, aby móc w sposób właściwy 

zobrazować proces kształtowania się polityki wyznaniowej UE. Zestawienie tych aktów prawa wtórnego w powyższej tabeli w zupełności pozwala na zaprezentowanie specyfiki regulowania kwestii religijnych na poziomie ponadnarodowym. 

* Zwykła procedura ustawodawcza inaczej zwana procedurą współdecyzji.

Procedura zgody

Procedura konsultacji

Zestawienie rozporządzeń i dyrektyw przyjętych przez WE/UE w latach 1993-2013, w których pojawiają się kwestie religijne 
(podział aktów prawa pochodnego według typu procedury stanowienia prawa WE/UE)


