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Przedmowa
Porządek prawny, na którym opiera się Unia Europejska, już teraz stanowi
integralną część naszej polityczno-społecznej rzeczywistości. Każdego roku
traktaty unijne stają się źródłem tysięcy decyzji, które mają decydujący
wpływ na funkcjonowanie państw członkowskich UE i życie ich mieszkańców. Od dawna Europejczycy nie są jedynie obywatelami swoich miast,
gmin czy państw, ale również obywatelami Unii. Jest to jedna z przyczyn,
dla których bardzo ważne staje się informowanie ich o porządku prawnym
dotyczącym ich codziennego życia. Trudno im jednak ogarnąć całość UE
i jej system prawny. Z jednej strony teksty traktatów są często mało przejrzyste, a ich zakres niełatwo jest pojąć. Z drugiej strony liczba pojęć, używanych
w traktatach dla określenia nowych sytuacji, jest ogromna. W niniejszej publikacji postaramy się pokazać, na czym polega konstrukcja UE, i wyjaśnić
obywatelom, co stanowi filar europejskiego porządku prawnego.
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7 maja 1948 r., Haga
Serdeczne powitanie Winstona Churchilla
na Kongresie Ruchu Europejskiego. Były brytyjski
premier, będący wówczas przywódcą opozycji,
uroczyście otwiera Kongres Europy.
W swoim słynnym przemówieniu,
wygłoszonym 19 września 1946 r. w Zurychu,
wzywa do zjednoczenia Europy.
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Od Paryża do Lizbony
przez Rzym, Maastricht,
Amsterdam i Niceę
Krótko po zakończeniu II wojny światowej funkcjonowanie państw i życie
polityczne w naszych krajach opierało się prawie wyłącznie na krajowych
konstytucjach i na prawie krajowym. W naszych demokratycznych krajach
ustalały one zasady postępowania, do przestrzegania których zobowiązani
byli obywatele i partie, ale również państwo i jego instytucje. Trzeba było
całkowitego załamania Europy, jak również ekonomiczno-politycznego
upadku starego kontynentu, by móc stworzyć podstawy odnowy i nadać
impuls idei nowego porządku europejskiego.
Obraz powojennych wysiłków w kierunku zjednoczenia europejskiego jest
niezwykle skomplikowany, powstaje bowiem wówczas bardzo wiele złożonych i trudnych do określenia organizacji. Tak więc współistnieją, chociaż
niepowiązane ze sobą, takie organizacje, jak: OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), UZE (Unia Zachodnioeuropejska), NATO
(Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego), Rada Europy i Unia Europejska. Liczba państw członkowskich tych organizacji waha się od 10 (UZE)
do 47 (Rada Europy).
Ta różnorodność instytucji europejskich daje się wpisać w pewną strukturę
dopiero wówczas, gdy uświadomimy sobie konkretne cele różnych organizacji. Można wyróżnić wśród nich trzy wielkie grupy:

PIERWSZA GRUPA – O RGANIZACJE EUROPEJSKO -ATLANTYCKIE
Organizacje europejsko-atlantyckie są wynikiem zawartego po II wojnie światowej sojuszu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Europą. Nie jest
więc przypadkiem, że pierwsza powojenna organizacja europejska, założona
w 1948 r., a mianowicie Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
(Organization for European Economic Cooperation – OEEC), powstała
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z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. W 1947 r. George Marshall, ówczesny
minister spraw zagranicznych USA, wezwał państwa europejskie do połączenia wysiłków dla odbudowy gospodarki i obiecał im wsparcie Stanów Zjednoczonych, które skonkretyzowało się w planie Marshalla i stało się fundamentem szybkiej rekonstrukcji Europy Zachodniej. Pierwotną misją OEEC była
liberalizacja wymiany handlowej pomiędzy państwami. W 1960 r. członkowie OEEC, przyłączywszy się do USA i Kanady, postanowili poszerzyć pole
działania o pomoc gospodarczą dla krajów rozwijających się; OEEC stało się
wówczas Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for
Economic Cooperation and Development – OECD).
Po utworzeniu OEEC – w 1949 r. powstało w formie paktu wojskowego
ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Unia Zachodnioeuropejska (UZE) została założona w 1954 r. dla
umocnienia współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa pomiędzy
państwami europejskimi. Wywodzi się ona z traktatu brukselskiego, zawartego między Belgią, Francją, Luksemburgiem, Niderlandami i Zjednoczonym
Królestwem, do których dołączyły wtedy Republika Federalna Niemiec
i Włochy. Później przyłączyły się również Grecja, Hiszpania i Portugalia.
W 1954 r. UZE dała początek rozwojowi europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Jej rola nie uległa jednak poszerzeniu, gdyż większość przyznanych jej kompetencji została przekazana innym międzynarodowym organizacjom, w pierwszym rzędzie NATO, Radzie Europy i Unii Europejskiej.
W gestii UZE pozostała obrona kolektywna, której nie objęto jeszcze zakresem kompetencji UE.

D RUGA GRUPA – R ADA E UROPY I OBWE
Organizacje europejskie tworzące drugą grupę cechuje struktura pozwalająca maksymalnej liczbie państw na współpracę w ich obrębie. Zostało postanowione, że te organizacje nie przekroczą ram tradycyjnej współpracy między
państwami.
Do tej grupy należy Rada Europy, organizacja polityczna założona 5 maja
1949 r. Statut Rady Europy nie wskazuje w żadnym stopniu, że miałaby
ona zmierzać do federacji czy unii, nie przewiduje ani transferu, ani wspólnego decydowania o pewnych elementach suwerenności państwowej. Rada
Europy podejmuje jednomyślnie decyzje we wszystkich ważnych kwestiach.
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Każdy kraj może więc zapobiec przyjęciu jakiejś decyzji, zgłaszając swoje
weto. Taką samą zasadą kieruje się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Rada Europy jest zatem w założeniu organem
współpracy międzynarodowej. Rada Europy doprowadziła do zawarcia licznych konwencji w dziedzinie ekonomii, kultury, polityki społecznej i prawa.
Najważniejszym i najbardziej znanym przykładem jest Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisana 4 listopada 1950 r.
(w skrócie – europejska Konwencja praw człowieka, EKPC). Pozwoliła ona
nie tylko na ustalenie w państwach członkowskich minimalnego poziomu
ochrony praw człowieka, ale również systemu gwarancji prawnych, uprawniających organy powołane przez Konwencję, czyli Europejską Komisję Praw
Człowieka i Europejski Trybunał Praw Człowieka, do potępiania w ramach
swych przepisów naruszeń praw człowieka w państwach członkowskich.
Do tej grupy należy również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE), założona w 1994 r., a wywodząca się z Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE przestrzega zasad i założeń określonych w akcie helsińskim z 1975 r. i w karcie paryskiej z 1990 r.
Wśród nich, oprócz promocji środków budowy zaufania między państwami
europejskimi, znalazło się ustanowienie „siatki bezpieczeństwa”, która ma
łagodzić konflikty środkami pokojowymi. Niedawna historia pokazała, że
właśnie na tym polu Europa ma jeszcze dużo do zrobienia.

TRZECIA GRUPA – U NIA E UROPEJSKA
Trzecia grupa organizacji europejskich obejmuje Unię Europejską. UE różni się od klasycznych organizacji europejskich nowym, podstawowym elementem: gromadzi państwa członkowskie, które zrezygnowały z części swej
suwerenności na rzecz UE i wyposażyły ją we własne i niezależne od państw
członkowskich uprawnienia. Sprawując swoją władzę, UE może przyjmować
akty europejskie, których skutki są takie same jak skutki aktów przyjmowanych przez państwa.
Kamieniem węgielnym UE jest Deklaracja z 9 maja 1950 r. francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, który przedstawił plan opracowany wraz z Jeanem Monnetem, mający na celu unifikację europejskiego
sektora produkcji węgla i stali w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Była
to historyczna inicjatywa na rzecz „zorganizowanej i żyjącej Europy”, która
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jest „niezbędna” dla cywilizacji i bez której „nie można utrzymać pokoju na
świecie”. Plan Schumanna został zrealizowany 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu
(traktat paryski) wraz z zawarciem przez sześć państw założycielskich (Belgia,
Republika Federalna Niemiec, Francja, Włochy, Luksemburg i Niderlandy)
traktatu powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS).
Wszedł on w życie 23 lipca 1952 r. Wspólnota ta została utworzona na 50 lat,
a wraz z wygaśnięciem traktatu założycielskiego 23 lipca 2002 r. została
zintegrowana z Unią Europejską. Te same państwa kilka lat później utworzyły na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957 r. Europejską Wspólnotę
Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub
Euratom), które rozpoczęły działalność wraz z wejściem w życie traktatów,
czyli 1 stycznia 1958 r.
Utworzenie Unii Europejskiej (UE) na mocy traktatu z Maastricht wyznaczyło początek nowego etapu w procesie zmierzającym do unii polityki europejskiej. Ten traktat, podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, napotkał
wiele przeszkód w trakcie ratyfikacji (mieszkańcy Danii zgodzili się na ratyfikację dopiero w drugim referendum, a w Niemczech wniesiono skargę
do Trybunału Konstytucyjnego przeciw zatwierdzeniu traktatu przez Parlament). Zanim wszedł w życie 1 listopada 1993 r., sam określił się jako nowy
etap procesu tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy. Zawiera
on akt założycielski Unii Europejskiej, nie wnosząc ostatniej cegiełki do jej
konstrukcji. Jest to pierwszy krok w kierunku ostatecznego europejskiego
porządku konstytucyjnego.
Od tamtego czasu UE zamknęła już jeden dodatkowy etap wraz z traktatem amsterdamskim i traktatem nicejskim, które weszły w życie 1 maja 1999 r.
oraz 1 lutego 2003 r. Celem tych reform traktatowych było zachowanie
skuteczności działania UE również w formie rozszerzonej, składającej się
z 15–27 lub z większej liczby państw członkowskich. Oba traktaty prowadziły
więc w pierwszej kolejności do reform instytucjonalnych, choć w porównaniu
z wcześniejszymi reformami politycznymi wola pogłębienia integracji europejskiej pozostała stosunkowo słaba.
Wywołane tym liczne głosy krytyki były impulsem do rozpoczęcia debaty
o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej struktury instytucjonalnej. Owocem
tego było przyjęcie przez szefów państw i rządów 15 grudnia 2001 r. w belgijskim
Laeken Deklaracji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Unia Europejska
zobowiązała się do zwiększenia demokratyczności, przejrzystości i skuteczności
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swoich działań oraz do wypracowania europejskiej konstytucji. Pierwszym
krokiem na drodze do osiągnięcia tych celów było przekazanie opracowania
europejskiej konstytucji Konwentowi w sprawie Przyszłości Europy, na czele
którego stanął były prezydent Francji Valéry Giscard d’Estaing. 18 lipca 2003 r.
przewodniczący Konwentu oficjalnie przekazał przewodniczącemu Rady
Europejskiej opracowany przez Konwent projekt Traktatu ustanawiającego
konstytucję dla Europy. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej dziesięciu
nowych państw członkowskich 1 maja 2004 r. oraz po wyborach do Parlamentu
Europejskiego, które odbyły się w połowie czerwca 2004 r., projekt ten,
z kilkoma zmianami, został przyjęty przez szefów państw i rządów 17 i 18 lipca
w Brukseli.
Konstytucja ta miała połączyć dotychczasową Unię Europejską oraz Wspólnotę Europejską w nową, jedyną w swoim rodzaju Unię Europejską, opierającą się
na jednolitym traktacie konstytucyjnym. Oprócz tego jedyną autonomiczną
Wspólnotą pozostać miała wyłącznie Europejska Wspólnota Energii Atomowej, niemniej jednak powinna ona funkcjonować – podobnie jak do tej pory –
w ścisłym powiązaniu z nową Unią Europejską. Ten projekt konstytucji poniósł
jednak porażkę w procesie ratyfikacji. Po początkowych pozytywnych wynikach głosowania w 13 z 25 państw członkowskich Traktat konstytucyjny UE
został odrzucony w referendum we Francji (54,68% odpowiedzi negatywnych
przy frekwencji 69,34%) oraz w Niderlandach (61,7% odpowiedzi negatywnych przy frekwencji 63%).
Po upływie okresu refleksji, który trwał prawie dwa lata, dopiero w pierwszej
połowie 2007 r. udało się przygotować nowy pakiet reform. Z formalnego
punktu widzenia pakiet ten różni się od koncepcji konstytucji europejskiej,
zgodnie z którą wszystkie dotychczasowe traktaty miały być uchylone i zastąpione jednolitym tekstem, który zostałby nazwany Traktatem ustanawiającym konstytucję Unii Europejskiej. Zamiast tego zaprojektowano
traktat reformujący UE, który, zgodnie z tradycją traktatów z Maastricht,
Amsterdamu i Nicei, wprowadzał fundamentalne zmiany w istniejące już
traktaty o Unii Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność działania UE wewnątrz i na zewnątrz, wzmocnić jej legitymację demokratyczną oraz podnieść jej efektywność. Tradycyjnie ten traktat reformujący został nazwany
Traktatem z Lizbony. Prace nad traktatem lizbońskim szły niezwykle opornie, co było spowodowane głównie decyzją szefów państw i rządów, którzy
na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli 21 i 22 czerwca 2007 r. szczegółowo ustalili, w jaki sposób i w jakim zakresie zmiany, wynegocjowane
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dla traktatu konstytucyjnego, powinny zostać wprowadzone do istniejących traktatów. Postępowali przy tym w sposób zupełnie nietypowy, nie
ograniczając się, jak zazwyczaj, do ogólnych wytycznych, które miały być
wcielone w życie podczas konferencji międzyrządowej, lecz samodzielnie
opracowując strukturę i treść przewidzianych zmian, często ustalając nawet
dokładne brzmienie postanowień. Szczególnie dyskusyjnymi punktami były
przede wszystkim: rozgraniczenie kompetencji pomiędzy UE a państwami
członkowskimi, dalsze rozwijanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nowa rola parlamentów narodowych w procesie integracji, wcielenie Karty praw podstawowych do prawa unijnego, jak również ewentualny
postęp w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.
Zwołanej w 2007 r. konferencji międzyrządowej pozostawiono tym samym
niewielką swobodę działania. Została ona upoważniona jedynie do technicznej realizacji pożądanych zmian. Wyniki prac konferencji międzyrządowej,
zakończonych już 18 i 19 października 2007 r., zostały zatwierdzone na odbywającym się w tym samym czasie w Lizbonie nieformalnym spotkaniu
Rady Europejskiej. 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie szefowie 27 państw członkowskich UE i ich rządów uroczyście podpisali traktat lizboński. Jednakże
również proces ratyfikacji traktatu nie obył się bez przeszkód. Wprawdzie
Traktat z Lizbony, w przeciwieństwie do traktatu konstytucyjnego, pokonał
przeszkody ratyfikacyjne we Francji i w Niderlandach, tym razem jednak
ratyfikacja zakończyła się niepowodzeniem w Irlandii podczas pierwszego
referendum 12 czerwca 2008 r. (53,4% odpowiedzi negatywnych przy frekwencji 53,1%). Dopiero po uzyskaniu kilku prawnych zapewnień dotyczących ograniczonego zakresu nowego traktatu obywatele Irlandii w październiku 2009 r. przystąpili do drugiego referendum. Tym razem traktat uzyskał
szerokie poparcie wśród Irlandczyków (67,1% przy frekwencji 59%). Pozytywny wynik referendum w Irlandii otworzył drogę do ratyfikacji Traktatu
z Lizbony w Polsce i Republice Czeskiej. Prezydent Polski Lech Kaczyński
uzależnił podpisanie dokumentu ratyfikacyjnego od wyniku irlandzkiego
referendum. Również czeski prezydent Václav Klaus wolał poczekać na wyniki tego referendum, dodatkowo uzależniając sporządzenie dokumentu ratyfikacyjnego od udzielenia gwarancji, że ważność tzw. dekretów Benesza
z 1 945 r., wykluczających roszczenia terytorialne Niemiec dotyczące byłych
obszarów niemieckich w Republice Czeskiej, nie zostanie w żaden sposób
naruszona przez Traktat z Lizbony, a zwłaszcza przez wprowadzoną przez
niego do Traktatu UE – Kartę praw podstawowych. Po uzyskaniu rozwiązania również dla tego postulatu czeski prezydent 3 listopada 2009 r. podpisał
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dokument ratyfikacyjny. Tym samym również w pozostałych 27 państwach
członkowskich procedura ratyfikacji mogła dobiec końca, a 1 grudnia 2009 r.
Traktat z Lizbony wszedł w życie.
Na podstawie Traktatu z Lizbony Wspólnota Europejska została połączona
z Unią Europejską, tworząc jedną Unię Europejską. Wyraz „Wspólnota”
zostaje całkowicie zastąpiony wyrazem „Unia”. Unia zastępuje Wspólnotę
Europejską i jest jej następcą prawnym. Prawo unijne w dalszym ciągu opiera
się na następujących trzech traktatach:
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat UE – TUE) ulega
gruntownym zmianom. Zostaje on podzielony na następujące
sześć tytułów: Postanowienia wspólne (I), Postanowienia o zasadach
demokratycznych (II), Postanowienia o instytucjach (III),
Postanowienia o wzmocnionej współpracy (IV), Postanowienia
ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne
dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (V) oraz
Postanowienia końcowe (VI).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wywodzi
się z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Struktura
TFUE w znacznym stopniu przypomina strukturę Traktatu UE.
Najważniejsze zmiany dotyczą działań zewnętrznych
Unii Europejskiej oraz wprowadzenia nowych rozdziałów,
w szczególności o polityce energetycznej, współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych, polityce przestrzeni kosmicznej,
sporcie i turystyce.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
(Traktat EWEA – TEWEA) został zmieniony zaledwie w kilku
punktach. Zmiany te zostały dokonane w protokołach załączonych
do Traktatu z Lizbony.
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Traktat UE oraz TFUE mają ten sam status prawny. Należy wyraźnie uświadomić sobie ten fakt, gdyż nowy tytuł wcześniejszego Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat o funkcjonowaniu UE) oraz stopień regulacji w obu traktatach mogą sprawiać wrażenie, że Traktat UE jest czymś
w rodzaju ustawy zasadniczej lub traktatu podstawowego, podczas gdy TFUE
wygląda raczej na traktat wprowadzający przepisy wykonawcze. Traktat UE
oraz TFUE nie mają jednak charakteru konstytucyjnego. Wykorzystane
w obu traktatach pojęcia odzwierciedlają zmiany, jakie wprowadzono do
poprzedniego projektu konstytucji: zrezygnowano z użycia terminu „konstytucja”, „minister spraw zagranicznych UE” został zastąpiony „wysokim
przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”,
zrezygnowano również z określeń „ustawa” i „ustawa ramowa”. Zreformowane traktaty nie zawierają ponadto żadnego artykułu, który traktowałby
o symbolach UE, takich jak flaga, hymn czy dewiza. Pierwszeństwo prawa
unijnego nie zostało wyraźnie potwierdzone w którymś z postanowień traktatu, lecz wynika, jak do tej pory, z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, do którego odwołuje się odnośna deklaracja.
Ponadto w Traktacie z Lizbony zniesieniu ulega system trzech filarów Unii
Europejskiej. Pierwszy filar, składający się głównie ze wspólnego rynku oraz
polityk Wspólnoty Europejskiej, ulega połączeniu z drugim filarem, obejmującym wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, oraz z trzecim filarem,
obejmującym współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych. Szczególne procedury w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
wraz z europejskim systemem obrony pozostają oczywiście w mocy. Załączone do traktatu deklaracje konferencji międzyrządowej podkreślają specyficzny charakter oraz szczególną odpowiedzialność państw członkowskich
w tej dziedzinie polityki.
Unia Europejska składa się obecnie z dwudziestu siedmiu państw członkowskich. Należy do niej w pierwszej kolejności sześć państw założycielskich EWG,
tj. Belgia, Niemcy (poszerzone po zjednoczeniu obu państw niemieckich 3
października 1990 r. o terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej), Francja, Włochy, Luksemburg i Niderlandy. 1 stycznia 1973 r. do Unii
dołączyły: Dania (z wyjątkiem Grenlandii, która w lutym 1982 r. opowiedziała się niewielką większością głosów przeciw przystąpieniu wyspy do WE),
Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo. Również przewidywane przystąpienie
Norwegii zostało odrzucone w referendum w październiku 1972 r. (53,5%
głosów przeciwnych). Tak zwane rozszerzenie na południe rozpoczęło się
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1 stycznia 1981 r. wraz z przystąpieniem Grecji, a dokonało się 1 stycznia 1986 r.,
gdy do Unii dołączyły Portugalia i Hiszpania. Po rozszerzeniu na południe 1 stycznia 1995 r. członkami Unii Europejskiej zostały Austria, Finlandia i Szwecja. Norwegia – podobnie jak 22 lata wcześniej – niewielką
większością głosów 52,4% obywateli wyraziła sprzeciw wobec wejścia do UE.
1 maja 2004 r. do UE wstąpiły kraje nadbałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa,
kraje południowo- i wschodnioeuropejskie, takie jak Republika Czeska, Węgry,
Polska, Słowenia i Słowacja, a także dwie wyspy Morza Śródziemnego – Cypr
i Malta. Ten etap rozszerzenia na wschód zakończył się ponad dwa lata później, 1 stycznia 2007 r., przystąpieniem do UE Bułgarii i Rumunii. Tym
samym liczba państw członkowskich UE uległa powiększeniu z 15 do 27,
a liczba obywateli unijnych wzrosła o około 90 mln i wynosi w rezultacie
474 mln mieszkańców. To historyczne rozszerzenie UE jest uwieńczeniem
długiego procesu, który umożliwił ponowne zjednoczenie narodów europejskich, oddzielonych od siebie przez ponad pół stulecia żelazną kurtyną
i zimną wojną. Za piątym rozszerzeniem UE kryje się przede wszystkim wola
utrzymania pokoju, stabilności i dążenie do dobrobytu gospodarczego na
zjednoczonym kontynencie europejskim.
Obecnie trwają negocjacje akcesyjne z Turcją, która 14 kwietnia 1987 r. wystąpiła z wnioskiem akcesyjnym. Historia stosunków pomiędzy UE a Turcją
sięga jednak o wiele dalej. Już w 1963 r. EWG i Turcja zawarły układ o stowarzyszeniu, który w dalszej perspektywie przewiduje możliwość akcesji.
W 1995 r. utworzona została unia celna, a w grudniu 1999 r. Rada Europejska w Helsinkach przyznała Turcji oficjalny status kraju kandydującego.
Było to wyrazem przekonania, że kraj ten posiada solidne podstawy systemu
demokratycznego, nawet jeśli istnieje jeszcze konieczność podjęcia szeroko
zakrojonych działań w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz ochrony
mniejszości narodowych. W grudniu 2004 r. Rada Europejska, na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej, dała zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Turcją, które rozpoczęły się w październiku 2005 r.
Ich celem jest przystąpienie do UE, nie ma jednak gwarancji, że cel ten
zostanie osiągnięty. Unia Europejska jest zgodna co do tego, że akcesja ta
będzie możliwa nie wcześniej niż w 2014 r. Musi ona zostać dopracowana
w najdrobniejszych szczegółach, aby wejście do UE mogło się odbyć bez zakłóceń, bez narażania tego, co zostało osiągnięte w trakcie trwającej ponad
pięćdziesiąt lat integracji europejskiej. Kolejnym kandydatem do UE jest
Chorwacja, dla której drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych otwarto
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w październiku 2005 r., oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, która
w grudniu 2005 uzyskała status kraju kandydującego, choć data rozpoczęcia przez nią negocjacji w sprawie przystąpienia do UE nie została jeszcze
ustalona. 17 lipca 2009 r. wniosek akcesyjny złożony został przez Islandię.
24 lutego 2010 r. Komisja Europejska przekazała Radzie zalecenie dotyczące
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Islandią.
Obecnie UE zwróciła się w kierunku państw zachodnich Bałkanów, decydując, że w stosunku do tych państw zastosuje tę samą strategię, jaką wcześniej
zastosowała wobec nowych państw członkowskich. Oznacza to, że rozszerzony proces stabilizacyjny i stowarzyszeniowy powinien zostać ogólną wytyczną europejskiego kursu państw zachodnich Bałkanów w kierunku ich
przyszłej akcesji. Pierwszym ważnym krokiem na tej drodze było ustanowienie europejskiego partnerstwa obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę,
Serbię i Czarnogórę wraz z Kosowem1. Celem partnerstw europejskich, które
w poszczególnych przypadkach podlegają odpowiedniemu uaktualnieniu,
jest udzielenie pomocy państwom zachodnich Bałkanów w przygotowaniu
do potencjalnego członkostwa w zwartych ramach. Ponadto są one podstawą opracowania planów działania zgodnie z harmonogramem reform oraz
szczegółowych środków zmierzających do spełnienia wymogów dalszej integracji z Unią Europejską.
Przewidziano również możliwość wystąpienia z UE. Do Traktatu UE wprowadzono tzw. klauzulę wyjścia, która zezwala państwu członkowskiemu na
opuszczenie UE. Możliwość wystąpienia nie jest uzależniona od żadnego
warunku, wymaga jednak zawarcia pomiędzy UE a danym państwem członkowskim umowy, określającej szczegóły wystąpienia, lub też, w przypadku
braku takiej umowy, upływu dwóch lat po notyfikowaniu zamiaru wystąpienia. Brakuje jednak postanowienia dotyczącego wykluczenia państwa
członkowskiego z UE w razie poważnego i utrzymującego się naruszenia
wymogów traktatowych.

1
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Podstawowe wartości
Unii Europejskiej
Artykuł 2 Traktatu UE (Wartości Unii)
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do
mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim
w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Artykuł 3 Traktatu UE (Cele Unii)
1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej
narodów.
2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której
zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu
z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych,
azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.
3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju
Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy
oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej
konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu
społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego. Wspiera postęp naukowo-techniczny.
Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera
sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn,
solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.
Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność
między Państwami Członkowskimi.

019

A B C PR AWA U N I I EU R O PE JSK I E J

Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa
nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.
4. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.
5. W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje wartości
i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się
do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju Ziemi, do solidarności
i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego
handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka,
w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania
i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad
Karty Narodów Zjednoczonych.
[…]

Konstrukcja zjednoczonej Europy opiera się na podstawowych zasadach, do
których odwołują się również państwa członkowskie, a których zastosowanie
powierzone zostało organom wykonawczym UE. W liczbie tych uznanych
zasad figuruje budowanie trwałego pokoju, jedność, równość, wolność, bezpieczeństwo i solidarność. Fundamentem UE jest poszanowanie wspólnych
dla wszystkich państw członkowskich zasad wolności, demokracji i praworządności oraz przestrzegania praw podstawowych i praw człowieka. Zasady
te są również wytycznymi dla państw, które w przyszłości chciałyby wstąpić
do UE. Ponadto UE przewiduje zastosowanie sankcji w przypadku poważnego i notorycznego łamania tych zasad i wartości przez państwo członkowskie. Oznacza to, że jeśli Rada UE na szczeblu szefów państw lub rządów na
wniosek jednej trzeciej państw członkowskich lub Komisji Europejskiej i po
pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego stwierdzi istnienie poważnego
i utrzymującego się naruszania zasad Unii, może kwalifikowaną większością głosów podjąć decyzję o zawieszeniu państwa członkowskiego w pewnych prawach wynikających z Traktatu UE i TFUE, w tym w prawie głosu
przedstawiciela rządu tego kraju w Radzie. Obowiązki, które przypadają na
to państwo na mocy tych traktatów, w każdym przypadku nadal spoczywają na tym kraju. Czyniąc to, Rada ma na uwadze również ewentualne
konsekwencje takiego zawieszenia praw i obowiązków dla osób fizycznych
i prawnych.
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U NIA E UROPEJSKA GWARANCJĄ POKOJU
Najpotężniejszym motorem napędowym unifikacji europejskiej było pragnienie pokoju. W XX w. dwie wojny światowe postawiły po przeciwnych
stronach barykady państwa europejskie będące dziś członkami UE. Nie
ma więc nic dziwnego w tym, że polityka europejska i polityka pokoju idą
w parze. Utworzenie UE spowodowało zaistnienie systemu zapobiegającego
wszelkim nowym konfliktom wojennym między jej członkami. Dowodem
na to jest ponad 50 lat pokoju w Europie. Im więcej europejskich państw
dołącza do tego pokojowego systemu, tym większemu ulega on wzmocnieniu. Pod tym względem oba ostatnie rozszerzenia UE o dwanaście państw,
w przeważającej liczbie ze środkowej i wschodniej Europy, były ważnym
wkładem w umocnienie pokoju w Europie.

J EDNOŚĆ I RÓWNOŚĆ JAKO IDEA PRZEWODNIA
Ideą przewodnią UE jest jedność. Dla państw członkowskich stanowi ona
jedyny sposób zapanowania nad ich obecnymi problemami. Przekonanie, że
pokój w Europie i świecie, demokracja i praworządność, pomyślność gospodarcza i dobrobyt społeczny nie mogłyby być w przyszłości zapewnione bez
integracji europejskiej i UE, podziela wiele osób. Bezrobocie, niewystarczający wzrost gospodarczy i zanieczyszczenie środowiska to problemy, których
nie można rozwiązać jedynie na szczeblu państw. Dopiero w ramach UE
można zaprowadzić stabilny ład ekonomiczny. Trzeba też, by Europejczycy zjednoczyli się w prowadzeniu międzynarodowej polityki gospodarczej,
gwarantującej konkurencyjność europejskiej gospodarki i socjalne fundamenty państwa prawa. Bez wewnętrznej spójności Europa nie będzie w stanie utwierdzić swej politycznej i gospodarczej niezawisłości w stosunku do
reszty świata ani odzyskać wpływu na scenę międzynarodową i odgrywać
politycznej roli w świecie.
Jedność nie może istnieć, jeśli nie jest zapewniona równość. Żaden obywatel Unii Europejskiej nie może podlegać dyskryminacji ze względu na swoje
obywatelstwo. Trzeba walczyć z wszelką dyskryminacją opartą na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym, religii czy przekonaniach, niepełnosprawności,
wieku czy orientacji seksualnej. Karta praw podstawowych zakazuje ponadto
wszelkiej dyskryminacji ze względu na kolor skóry, cechy genetyczne, język,
poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości
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narodowej, majątek czy urodzenie. Wszyscy obywatele europejscy są równi
wobec prawa. Żadne państwo członkowskie nie może cieszyć się przewagą
nad innymi, a żeby zachować zasadę jedności, nie należy zwracać uwagi na
naturalne różnice, na przykład w zakresie powierzchni, liczby mieszkańców
czy struktur.

PODSTAWOWE SWOBODY
Uzupełnieniem pokoju, jedności i równości jest wolność. Utworzenie wielkiej przestrzeni, gromadzącej obecnie 27 państw, gwarantuje szereg swobód:
swobodne przekraczanie granic, zwłaszcza przez pracowników, swobodę
przedsiębiorczości i świadczenia usług, przepływu towarów i kapitału. Oto
podstawowe swobody pozwalające przedsiębiorstwu na wolne podejmowanie
decyzji, pracownikowi na wolny wybór zajęcia, a konsumentowi na dostęp do
pełnego asortymentu najróżniejszych produktów. Wolna konkurencja otwiera przed przedsiębiorstwami o wiele szersze rynki zbytu; przestrzeń ustanowiona przez UE pozwala pracownikowi na szukanie zatrudnienia lub zmianę
swych kwalifikacji czy zainteresowań; gama artykułów oferowanych w systemie wzmożonej konkurencji jest tak duża, że użytkownik może wybierać
najtańsze i najlepsze z nich.
Obywateli nowych państw członkowskich, które wstąpiły do Unii 1 maja
2004 r. i 1 stycznia 2007 r., obowiązują na razie okresy przejściowe. Traktat
o przystąpieniu przewiduje stosowne odstępstwa, zwłaszcza w zakresie swobody przepływu pracowników, usług i swobody przedsiębiorczości. Dotychczasowe państwa członkowskie UE mogą ograniczyć swobodny przepływ
pracowników z krajów kandydujących przez okres do siedmiu lat, uzależniając udzielenie zezwolenia na pracę od przepisów prawa krajowego lub umowy dwustronnej.

Z ASADA SOLIDARNOŚCI
Wolność wymaga w zamian solidarności – nadużywanie wolności przez jednych wpływa niekorzystnie na innych. Aby ład unijny był trwały, zawsze
należy uznawać solidarność jej członków za podstawową zasadę oraz jednolicie i sprawiedliwie rozdzielać korzyści – czyli dobrobyt – i obowiązki między
wszystkich członków.
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POSZANOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
Unia szanuje tożsamość narodową państw członkowskich. Państwa członkowskie nie muszą w ramach UE stapiać się w jedno, ale powinny odnajdywać się w niej, zachowując swoje cechy narodowe. Z tej różnorodności cech
i tożsamości narodowych UE czerpie siłę moralną, którą oddaje na służbę
wszystkim.

PRAGNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie podstawowe wartości są w ostatecznym rozrachunku pochodną bezpieczeństwa. Akty terroryzmu, do jakich doszło 11 września 2001 r.
w Stanach Zjednoczonych, spowodowały, że walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością również w Europie wysunęła się na pierwszy plan.
Współpraca policji z organami sprawiedliwości jest sukcesywnie pogłębiana,
wzmacniana jest również ochrona wspólnych granic zewnętrznych UE.
Bezpieczeństwo w kontekście europejskim nie może się jednak obyć bez
bezpieczeństwa społecznego wszystkich obywateli UE, bezpieczeństwa
zatrudnienia, jak również bezpieczeństwa środków podejmowanych przez
przedsiębiorstwa, które muszą być pewne stabilności całego systemu ekonomicznego. Dlatego więc jednym z zadań organów UE jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom UE przewidywalnej przyszłości oraz poczucia
stabilności, którego potrzebują.

PRAWA PODSTAWOWE
Nie można mówić o podstawowych zasadach i najważniejszych wartościach
bez podniesienia kwestii podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej,
tym bardziej że historia Europy od ponad dwóch wieków naznaczona była
ciągłymi wysiłkami kierowanymi na umocnienie ochrony tych praw. Od Deklaracji praw człowieka i obywatela w XVIII w. swobody i prawa podstawowe
są integralną częścią konstytucji większości cywilizowanych krajów, zwłaszcza
państw członkowskich UE. Porządek prawny tych ostatnich opiera się na przestrzeganiu prawa oraz na poszanowaniu godności, wolności i możliwości rozwoju osoby ludzkiej. Istnieje również wiele porozumień międzynarodowych
w tej materii, wśród których wyjątkowe znaczenie ma europejska Konwencja
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o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w skrócie: europejska
Konwencja praw człowieka).
Ochrona praw podstawowych przez unijny porządek prawny została zapewniona przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
który powstał względnie późno, mianowicie w 1969 r. W pierwszym okresie
Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wszelkie działania dotyczące praw podstawowych, uznając, że kwestie krajowego prawa konstytucyjnego nie należą do
jego kompetencji. Trybunał Sprawiedliwości musiał zmienić swe stanowisko
z powodu zasady, którą sam ustanowił, czyli pierwszeństwa prawa unijnego
przed prawem krajowym. To pierwszeństwo obowiązuje jedynie, jeśli prawo
unijne jest w stanie zagwarantować ochronę praw podstawowych na równi
z konstytucjami krajowymi.
Punktem wyjścia tego orzecznictwa jest sprawa Stauder, w której człowiek
pobierający zasiłek dla ofiar wojennych potraktował obowiązek ujawnienia
swego nazwiska przy zakupie „masła bożonarodzeniowego” za zamach na swą
godność osobistą i na zasadę równości. Początkowo Trybunał stwierdził, po
przejrzeniu przepisów unijnych, że użycie nazwiska nie było konieczne i że
zbędne byłoby badanie sposobu naruszenia prawa podstawowego. Niemniej
jednak na końcu swego orzeczenia Trybunał oświadczył, że poszanowanie
praw podstawowych stanowi część zasad ogólnych porządku unijnego, których przestrzeganie musi egzekwować. Po raz pierwszy Trybunał uznał tym
samym istnienie autonomicznego systemu praw podstawowych w UE.
Trybunał ustanowił ochronę praw podstawowych przede wszystkim na podstawie pewnej liczby postanowień traktatowych. Wziął pod uwagę liczne zakazy dyskryminacji, które wynikają z różnych aspektów ogólnej zasady równości.
W ich liczbie figuruje zakaz wszelkiej dyskryminacji z powodu narodowości
(art. 18 TFUE), walka z wszelką dyskryminacją opartą na płci, rasie czy
pochodzeniu etnicznym, religii czy przekonaniach, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej (art. 10 TFUE), równość w traktowaniu towarów
i osób w dziedzinie czterech podstawowych swobód (swobodny przepływ towarów: art. 34 TFUE, swoboda przepływu osób: art. 45 TFUE, swoboda
przedsiębiorczości: art. 49 TFUE i swoboda świadczenia usług: art. 57 TFUE),
wolna konkurencja (art. 101 i nast. TFUE) oraz równość wynagradzania kobiet
i mężczyzn (art. 157 TFUE). Cztery podstawowe swobody UE, które gwarantują główne swobody życia zawodowego, mogą być również uznawane za
podstawowe prawo unijne do swobodnego przemieszczania się i swobodnego
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wykonywania działalności zawodowej. Jasno zagwarantowane są również swoboda stowarzyszania się (art. 153 TFUE), prawo do składania petycji (art. 24
TFUE) i ochrona tajemnicy biznesu i tajemnicy zawodowej (art. 339 TFUE).
Trybunał Sprawiedliwości nieustannie rozwijał te wspólnotowe podstawy
ochrony praw podstawowych i uzupełniał je innymi prawami tej samej natury.
W tym celu uznał generalne zasady prawne i zastosował je, czerpiąc inspirację
z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich i z konwencji
międzynarodowych w dziedzinie ochrony praw człowieka, których państwa
członkowskie są sygnatariuszami. W pierwszym rzędzie figuruje europejska
Konwencja praw człowieka, która pozwoliła na określenie treści praw podstawowych Unii i mechanizmów ich ochrony. Na tej podstawie Trybunał
podniósł pewną liczbę swobód do unijnej rangi praw podstawowych, mianowicie: prawo do własności, swoboda wykonywania działalności zawodowej, nienaruszalność miejsca zamieszkania, wolność opinii, ogólne prawa osoby, ochrona
rodziny (na przykład prawo do łączenia rodzin pracowników migrujących),
wolność gospodarcza, wolność religijna czy wolność wyznania oraz pewna liczba
podstawowych praw proceduralnych, takich jak prawo do przesłuchania, zasada
poufności korespondencji między adwokatem a klientem (w krajach common
law znana pod nazwą „legal privilege”), zakaz podwójnej sankcji czy też konieczność uzasadniania unijnych aktów prawnych.
Jedna z zasad ma szczególne znaczenie i jest regularnie przywoływana w sporach prawa unijnego: chodzi o zasadę równego traktowania. W myśl najbardziej ogólnej definicji zasada ta głosi, że porównywalne sytuacje nie mogą
być traktowane w różny sposób, chyba że ta różnica jest obiektywnie uzasadniona. Wedle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości zasada równego traktowania nie zakazuje jednak, by wbrew obowiązującym do dziś zwyczajom
międzynarodowym obywatele lub towary krajowe mogły być poddane surowszym wymogom niż obywatele innych państw członkowskich lub towary importowane. Prawo unijne jest bezsilne wobec tak zwanej odwróconej
dyskryminacji, gdyż jest ona konsekwencją ograniczenia kompetencji Unii.
Zasada liberalizacji, która wynika ze swobód podstawowych, jest bowiem, wedle opinii bronionej do dziś przez Trybunał, obowiązująca tylko dla działań
ponadgranicznych. W zamian za to reguły odnoszące się do produkcji i wprowadzania na rynek produktów krajowych lub do statusu prawnego obywateli
tego kraju na terytorium państwowym podlegają regulacjom unijnym tylko
wtedy, jeśli nastąpiła już harmonizacja na szczeblu unijnym.
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Dzięki orzecznictwu Trybunału prawo unijne dysponuje obszernym zapleczem
krajowych zasad prawnych, bliskich prawom podstawowym. W tym kontekście
zasada proporcjonalności ma duże znaczenie praktyczne. Zawiera ona obowiązek oceny różnych interesów, co wymaga zbadania, czy dany środek działania
jest konieczny i odpowiedni oraz czy wyklucza wszelkie nadużycia. W liczbie
ogólnych zasad prawa bliskich prawom podstawowym znajdziemy również
ogólne zasady prawa administracyjnego i due process, na przykład zasadę prawnego zaufania, niedziałania sankcji wstecz i zakaz wycofywania lub wstecznego
odwoływania aktów przyznających jakieś prawa lub korzyści, czy też prawo „do
bycia wysłuchanym przez sąd”, które stosuje się również w procedurach administracyjnych przed Komisją Europejską oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Akcent położono także na wymóg większej przejrzystości, zgodnie z którym
decyzje mają być podejmowane w sposób jak najbardziej klarowny i bliski obywatelowi. Ważną konsekwencją tej przejrzystości jest, by każdy obywatel europejski i każda osoba prawna osiedlona w państwie członkowskim miała prawo
dostępu do dokumentów Rady i Komisji Europejskiej. Ponadto wszelkie dotacje
z budżetu UE dla osób fizycznych i prawnych są jawne. W tym celu tworzone
są bazy danych, do których dostęp ma każdy obywatel UE.
Doceniając wkład Trybunału w definicję praw podstawowych nieustalonych
na piśmie, można jedynie zauważyć, że ten sposób ustanawiania „europejskich
praw podstawowych” stanowił poważną niedogodność; Trybunał musiał
ograniczać się do pewnych przypadków. W tych warunkach Trybunał nie był
w stanie wyłonić – we wszystkich dziedzinach, gdzie należałoby lub wypadałoby to zrobić – praw podstawowych z ogólnych zasad prawa. Nie mógł on
również określić zakresu i granic ochrony praw podstawowych, dokonując koniecznych uogólnień i różnicowania. Nie pozwalało to instytucjom unijnym
wystarczająco precyzyjnie ocenić, czy grozi im naruszenie prawa podstawowego, czy nie. Podobnie obywatel UE nie we wszystkich przypadkach mógł
ocenić, czy doszło do naruszenie jego praw podstawowych.
Planowanym od dawna rozwiązaniem było przystąpienie UE do europejskiej
Konwencji praw człowieka (EKPC). Jednakże w swej opinii nr 2/94 Trybunał
Sprawiedliwości oświadczył, że w obecnym stanie prawa unijnego UE nie ma
odpowiednich uprawnień, by przystąpić do Konwencji. Trybunał pokazał, że
chociaż ochrona praw człowieka jest warunkiem wstępnym legalności aktów
unijnych, przystąpienie do Konwencji wymagałoby znaczącej zmiany ówczesnego systemu unijnego, tj. włączenia UE do odrębnego międzynarodowego
systemu instytucjonalnego, jakim jest Konwencja, oraz przejęcia wszystkich
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postanowień EKPC do prawa unijnego. Według opinii Trybunału Sprawiedliwości taka zmiana sytemu ochrony praw człowieka w UE w związku z jej
instytucjonalnymi konsekwencjami dla UE i państw członkowskich byłaby tak rozległa, że wykraczałaby swym charakterem poza traktatową zasadę
elastyczności, ustanowioną w art. 352 TFUE. Przystąpienie UE do EKPC
zostało więc wyraźnie przewidziane w Traktacie z Lizbony i wyrażone w art. 6
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Kolejnym decydującym dla UE krokiem w kierunku wykształcenia unijnego
porządku prawnego był traktat lizboński, tworzący nowe podstawy ochrony
praw podstawowych w UE. W Traktacie o Unii Europejskiej umieszczony został
nowy artykuł dotyczący praw podstawowych (art. 6), zgodnie z którym Karta
praw podstawowych Unii Europejskiej jest wiążąca dla organów UE oraz państw
członkowskich stosujących prawo unijne. Karta praw podstawowych wywodzi
się z projektu opracowanego przez Konwent złożony z 16 pełnomocników
szefów państw i rządów, przewodniczącego Komisji Europejskiej, 16 członków
Parlamentu Europejskiego i 30 członków parlamentów narodowych (po dwóch
z każdego z ówczesnych państw członkowskich) pod przewodnictwem byłego
prezydenta Niemiec prof. Romana Herzoga oraz uroczyście proklamowanego
przez przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas szczytu Rady
Europejskiej w Nicei 7 grudnia 2000 r. pod nazwą Karta praw podstawowych
Unii Europejskiej. W trakcie obrad dotyczących konstytucji europejskiej karta
ta została zmieniona i stała się integralną częścią traktatu konstytucyjnego
z dnia 29 października 2004 r. Po niepowodzeniu Traktatu ustanawiającego
konstytucję dla Europy – Karta praw podstawowych stała się znowu odrębnym
aktem prawnym, który 12 grudnia 2007 r. został uroczyście proklamowany
w Strasburgu przez przewodniczących: Parlamentu Europejskiego, Rady Unii
Europejskiej oraz Komisji Europejskiej jako Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej. Do tej wersji karty odsyła Traktat o UE, nadając tym samym Karcie
praw podstawowych, ustalającej zakres obowiązywania praw podstawowych
w Unii Europejskiej, moc wiążącą. Karta ta nie obowiązuje jednak Polski
oraz Zjednoczonego Królestwa. Te państwa członkowskie nie mogły lub nie
chciały jej przyjąć z obawy, że obowiązywanie praw podstawowych zawartych
w Karcie zmusi je do rezygnacji ze stanowiska krajowego lub przynajmniej jego
zmiany w określonych dziedzinach, na przykład w kwestiach dotyczących religii
i wiary lub też praw mniejszości narodowych. Prawa podstawowe są dla tych
państw wiążące, jednak nie z mocy Karty praw podstawowych, lecz jak do tej
pory, na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie praw
podstawowych.
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„Konstytucja” Unii Europejskiej
Każde społeczeństwo ma konstytucję, która określa strukturę jego systemu
politycznego: ustala stosunki między członkami społeczeństwa i wobec ogółu,
wyznacza wspólne cele i określa reguły, których należy przestrzegać, by podejmować obowiązujące decyzje. UE jako społeczność państw, której zostały przekazane bardzo precyzyjne zadania i funkcje, musi mieć konstytucję będącą
w stanie spełniać te same zadania co konstytucja państwowa.
Państwa rządzą się dwiema głównymi zasadami organizacyjnymi: prawem i demokracją. Każde działanie Unii musi – jeśli chce ona postępować zgodnie ze
swoimi zasadami – mieć podstawy prawne i demokratyczne: powstanie, organizacja, kompetencje, funkcjonowanie, miejsce państw członkowskich i ich instytucji, miejsce obywatela.
Niepowodzenie Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy z 29 października 2004 r. sprawiło, że konstytucja UE nie została do tej pory spisana w postaci dokumentu konstytucyjnego, w przeciwieństwie do większości konstytucji
unijnych państw członkowskich. Wynika ona raczej z całości reguł i wartości
podstawowych, których rządzący bezwzględnie przestrzegają. Figurują one albo
w traktatach powołujących Unię Europejską, albo w aktach prawnych przyjętych przez instytucje unijne, albo wynikają po części ze zwyczaju.

NATURA PRAWNA UE
Zdefiniowanie natury prawnej wymaga zbadania ogólnej struktury prawnej
organizacji w świetle jej charakterystycznych cech. Natura prawna UE opiera się na dwóch podstawowych wyrokach, wydanych w 1963 i 1964 r. przez
Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Wyroki te zachowały aktualność również dla Unii Europejskiej w jej dzisiejszej
formie.
SPRAWA VAN GEND & LOOS

W tej sprawie holenderska firma transportowa Van Gend & Loos wniosła
do sądu niderlandzkiego skargę przeciw niderlandzkiej administracji celnej,
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gdyż ta pobrała opłatę celną od importu produktu chemicznego pochodzącego z Niemiec. Firma uznała, że jest to naruszenie art. 12 Traktatu EWG,
który zakazuje państwom członkowskim wprowadzania nowych opłat celnych lub zwiększania opłat celnych już istniejących na wspólnym rynku. Sąd
niderlandzki zawiesił procedurę i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości
z prośbą o wyjaśnienie zakresu i wykładni prawnej tego artykułu Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Sprawa ta dała Trybunałowi okazję do ustalenia pewnych podstawowych
aspektów natury prawnej WE. W swym orzeczeniu Trybunał oświadczył,
co następuje:
„Zważywszy, że cel Traktatu EWG, jakim jest utworzenie wspólnego rynku,
którego funkcjonowanie wpływać będzie bezpośrednio na sytuację podmiotów prawa we Wspólnocie, wymaga, by traktat ten był czymś więcej niż tylko umową ustanawiającą wzajemne zobowiązania umawiających się państw;
że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w preambule do traktatu, która, sięgając dalej niż tylko rządów, odwołuje się do narodów, a konkretniej
w fakcie ustanowienia organów wyposażonych w uprawnienia władcze, których wykonywanie wywiera wpływ zarówno na państwa członkowskie, jak
i na ich obywateli […], że wobec powyższego należy uznać, iż Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego
państwa ograniczyły, jakkolwiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw
członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek”.
SPRAWA COSTA PRZECIWKO ENEL

Zaledwie rok później sprawa Costa przeciwko ENEL miała pozwolić Trybunałowi Sprawiedliwości na dalsze pogłębienie analizy. Sprawa ta opierała się na
następujących faktach: w 1962 r. Włochy znacjonalizowały produkcję i dystrybucję energii elektrycznej i przekazały majątek przedsiębiorstw energetycznych
firmie ENEL. Flaminio Costa, akcjonariusz znacjonalizowanego przedsiębiorstwa Edison Volta, utracił należne mu dywidendy, dlatego odmówił zapłacenia rachunku za prąd w wysokości 1926 lirów włoskich. Flaminio Costa
usprawiedliwiał swe postępowanie przed giudice consigliatore Mediolanu, dowodząc między innymi, że prawo nacjonalizacji narusza szereg postanowień
Traktatu EWG. Sąd włoski przekazał wówczas do Trybunału Sprawiedliwości
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wiele zapytań dotyczących wykładni różnych postanowień Traktatu EWG.
W swym wyroku Trybunał oświadczył na temat natury prawnej EWG:
„[…] w odróżnieniu od zwyczajnych umów międzynarodowych Traktat EWG
ustanowił własny porządek prawny, który został włączony do systemu prawnego państw członkowskich […] i który ma charakter wiążący dla sądów krajowych; bowiem państwa, ustanawiając na czas nieokreślony Wspólnotę, wyposażoną we własne instytucje, w osobowość i zdolność prawną, w zdolność do
występowania we własnym imieniu w obrocie międzynarodowym, w szczególności w rzeczywiste uprawnienia władcze, wynikające z ograniczenia kompetencji i przeniesienia uprawnień z tych państw na Wspólnotę, ograniczyły,
jakkolwiek w wąskich dziedzinach, swoje suwerenne prawa i stworzyły w ten
sposób system prawa mający zastosowanie do nich samych oraz do pochodzących z nich jednostek”.
Na podstawie tych szczegółowych uwag Trybunał orzekł, co następuje:
„[…] że jak wynika z całości powyższych rozważań, prawu utworzonemu na
podstawie traktatu, pochodzącemu z niezależnego źródła, nie można, ze względu na jego wynikającą stąd szczególną naturę, przeciwstawiać w postępowaniu
sądowym jakiegokolwiek wewnętrznego aktu prawnego, gdyż oznaczałoby to
utratę przez to prawo charakteru wspólnotowego i zakwestionowanie samych
podstaw prawnych Wspólnoty; że wskutek dokonanego przez państwa przeniesienia, z ich wewnętrznych porządków prawnych do wspólnotowego porządku
prawnego, praw i obowiązków odpowiadających postanowieniom traktatu, nastąpiło ostateczne ograniczenie ich praw suwerennych, którego nie może podważyć późniejszy akt jednostronny sprzeczny z istotą Wspólnoty”.
W świetle tych dwóch podstawowych postanowień Trybunału Sprawiedliwości cechy natury prawej UE są następujące:
Q struktura

instytucjonalna, która gwarantuje, że wyrażanie woli w UE jest
również naznaczone ogólnym interesem Europy, czyli interesami unijnymi określonymi przez cele UE;

Q transfer

kompetencji do instytucji UE – większy niż w innych organizacjach instytucjonalnych i osiągający znaczne rozmiary w dziedzinach,
w których zazwyczaj państwa zachowują niezawisłość;

Q ustanowienie

własnego porządku prawnego niezależnego od porządków
prawnych państw członkowskich;
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bezpośredniego zastosowania prawa unijnego, która gwarantuje
pełne i jednolite wprowadzanie przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich i ustala prawa i obowiązki państw członkowskich
i ich obywateli;

Q możliwość

Q pierwszeństwo

prawa unijnego, które wyklucza wszelkie unieważnienia
lub modyfikacje legislacji unijnej przez prawodawstwo krajowe i zapewnia prymat prawa unijnego w razie konfliktu z prawem krajowym.

UE stanowi zatem niezależną jednostkę wyposażoną w suwerenne prawa i porządek prawny niezależny od państw członkowskich, który obowiązuje zarówno państwa członkowskie, jak i ich obywateli w dziedzinach należących do
kompetencji UE.
Cechy charakterystyczne UE ukazują również wspólne punkty i różnice między
nią a klasycznymi organizacjami międzynarodowymi i strukturami federalnymi.
UE, która nie jest jeszcze skończoną strukturą, bardziej przypomina „system
przyszłości”, którego końcowy wygląd nie jest jeszcze znany.
Jedynym punktem wspólnym między tradycyjnymi organizacjami międzynarodowymi a UE jest to, że ona również wywodzi się z traktatu międzynarodowego. Jednakże UE oddaliła się już znacznie od jej międzynarodowych
korzeni. Akty założycielskie UE, które również opierają się na traktatach międzynarodowych, doprowadziły do utworzenia niezależnej unii, wyposażonej
w suwerenne prawa i własne kompetencje. Państwa członkowskie zrezygnowały z części swej suwerenności na rzecz tej unii. Ponadto zadania, które zostały
powierzone UE, różnią się wyraźnie od zadań innych organizacji międzynarodowych. Podczas gdy te ostatnie wykonują głównie precyzyjne zadania techniczne, dziedziny działań UE sięgają samej istoty państwa.
Te różnice między tradycyjnymi organizacjami międzynarodowymi a UE
zbliżają ją do struktury państwowej. Zwłaszcza rezygnacja państw członkowskich z części ich suwerenności na rzecz UE pozwala na konkluzję, że struktura UE podobna jest do struktury państwa federalnego. Jednak ten punkt
widzenia nie uwzględnia faktu, że kompetencje instytucji UE ograniczone są
do pewnych dziedzin i celów wyznaczonych przez traktaty. Nie mają one zatem swobody ustalania swych celów na równi z państwem ani podejmowania
wszystkich wyzwań, przed którymi staje nowoczesne państwo. UE nie
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dysponuje ani siłą, jaka cechuje państwa, ani zdolnością wyznaczania sobie
nowych kompetencji (zasada ustanawiania własnych kompetencji).
Dlatego UE nie jest ani klasyczną organizacją międzynarodową, ani stowarzyszeniem państw, ale zrzeszeniem państw, które sytuuje się na skrzyżowaniu
tych tradycyjnych form stowarzyszenia między państwami. W terminologii
prawniczej mówi się w tym kontekście o „organizacji ponadnarodowej”.

Z ADANIA UE
Lista zadań powierzonych UE jest analogiczna do listy państwowego porządku konstytucyjnego. W przeciwieństwie do większości organizacji międzynarodowych nie chodzi tu o precyzyjne zadania techniczne, ale o dziedziny działalności sięgające samej istoty państw.
Katalog zadań UE jest bardzo szeroki – obejmuje zadania gospodarcze,
społeczne i polityczne.
Najważniejszym zadaniem gospodarczym UE jest tworzenie wspólnego rynku,
który łączy rynki krajowe państw członkowskich. Oznacza to, że wszystkie
towary i usługi mogą być proponowane i sprzedawane na wspólnym rynku
na tych samych warunkach co na rynku wewnętrznym, a wszyscy obywatele
Unii mają do nich ten sam swobodny dostęp.
Koncepcja utworzenia wspólnego rynku została w znacznym stopniu zrealizowana w zainicjowanym przez ówczesnego przewodniczącego Komisji
Europejskiej Jacques’a Delors’a i zatwierdzonym przez szefów państw i rządów programie zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego, przewidzianego
na 1992 r. Instytucjom unijnym udało się utworzyć ramy prawne niezbędne
do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przez ten czas ramy
te były szeroko wykorzystywane przez państwa członkowskie, tak że rynek
wewnętrzny stał się już rzeczywistością. Jest on również widoczny w życiu
codziennym, zwłaszcza kiedy podróżuje się po terytorium UE, gdzie kontrola tożsamości na granicach państwowych dawno została zniesiona.
Funkcjonowaniu rynku wewnętrznego towarzyszy unia gospodarcza i walutowa.
Zadaniem UE w dziedzinie polityki gospodarczej nie jest ustalanie i prowadzenie europejskiej polityki gospodarczej, lecz koordynowanie krajowych
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polityk gospodarczych, aby decyzje państw członkowskich w tym zakresie
nie miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
W tym celu zawarto Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, ustalający dla każdego państwa członkowskiego indywidualne kryteria, którymi ma się ono kierować, podejmując decyzje dotyczące polityki fiskalnej. Jeśli kryteria te nie są
przestrzegane, Komisja Europejska może wystosować ostrzeżenie, a w razie
utrzymującego się nadmiernego deficytu budżetowego Rada UE może nawet
zastosować sankcje.
Zadaniem UE w dziedzinie polityki walutowej było i jest wprowadzenie w UE
jednolitej waluty oraz centralne kierowanie kwestiami walutowymi. Udało
się już osiągnąć pierwszy, połowiczny sukces w tym zakresie. 1 stycznia
1999 r. państwa członkowskie spełniające ustalone w tym zakresie kryteria
konwergencji wprowadziły euro w charakterze wspólnej waluty europejskiej.
Były to: Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg,
Niderlandy, Austria, Portugalia i Finlandia. 1 stycznia 2002 r. krajowe waluty
tych krajów zostały zastąpione przez banknoty i monety euro. Od tej pory
wszystkie codzienne płatności i transakcje finansowe przeprowadzane są w tej
samej walucie. Na początku kryteria konwergencji nie zostały spełnione przez
Grecję i Szwecję. Grecja została przyjęta do kręgu tych państw 1 stycznia
2001 r. Szwecja, która głównie z powodu nieprzystąpienia do europejskiego
systemu walutowego, określanego jako „poczekalnia do strefy euro”, nie
mogła spełnić powyższych kryteriów, podlega regulacji wyjątkowej, zgodnie
z którą Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny przynajmniej co
dwa lata muszą składać Radzie raport o konwergencji, dotyczący postępów
Szwecji w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w strefie
euro. Jeżeli Rada zaakceptuje zalecenie dotyczące przystąpienia Szwecji do
strefy euro, kraj ten nie będzie miał możliwości wycofania się z uczestnictwa.
Przystąpienie do strefy euro nie znajduje jednak poparcia wśród obywateli
Szwecji. W referendum dotyczącym wprowadzenia euro, przeprowadzonym
w 2003 r., przeciwko nowej walucie głosowało 55,9% Szwedów. W grudniu
2005 r., zgodnie z wynikami badania opinii publicznej, 49% ankietowanych
było przeciwnych wprowadzeniu euro. Za nową walutą opowiedziało się 36%
ankietowanych. Sytuacja ta wygląda nieco inaczej w Danii i Zjednoczonym
Królestwie. Te państwa członkowskie zastrzegły sobie klauzulę opt-out,
która zezwala im na samodzielne podjęcie decyzji, czy i kiedy rozpoczęte ma
zostać badanie dotyczące możliwości przystąpienia do strefy wspólnej waluty.
Również nowe państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia euro jako
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waluty krajowej po spełnieniu kryteriów konwergencji. Żadne z nowych
państw członkowskich nie zastrzegło sobie klauzuli opt-out; większość
z nich chce wprowadzić wspólną walutę tak szybko, jak to możliwe. Udało
się to już Słowenii (1 stycznia 2007 r.), Cyprowi (1 stycznia 2008 r.), Malcie
(1 stycznia 2008 r.) oraz Słowacji (1 stycznia 2009 r.). Tak zwana strefa euro,
w której obowiązującą walutą jest euro, obejmuje tym samym 16 państw
członkowskich2.
Oprócz polityki gospodarczej i pieniężnej do zadań UE należy również cały
szereg kwestii dotyczących innych gospodarczych dziedzin polityki. Zaliczają się do nich przede wszystkim polityka rolnictwa i rybołówstwa, polityka
transportu, polityka ochrony konsumentów, polityka strukturalna i polityka
spójności, polityka badawcza i rozwojowa, polityka środowiska naturalnego,
polityka zdrowotna i handlowa, a także polityka energetyczna.
W zakresie polityki społecznej zadaniem UE jest troska o to, by zalety integracji gospodarczej nie przypadły w udziale wyłącznie jednostkom aktywnym
gospodarczo, lecz również o to, by rynek wewnętrzny miał wymiar społeczny. Punktem wyjścia jest w tym kontekście wprowadzenie systemu bezpieczeństwa socjalnego dla pracowników migrujących. Dzięki temu systemowi
pracownik, który w życiu zawodowym pracował więcej niż w jednym państwie członkowskim, podlegając różnym systemom ubezpieczenia społecznego, może uniknąć związanych z tym strat w zakresie świadczeń socjalnych
(emerytura, renta inwalidzka, świadczenia zdrowotne, rodzinne, świadczenia w razie bezrobocia). Bezrobocie w UE, będące od wielu lat przedmiotem
troski, przyczyniło się do przyjęcia priorytetowej strategii dla zatrudnienia.
Państwa członkowskie oraz Unia Europejska zostały wezwane do opracowania strategii zatrudnienia, przede wszystkim do wspierania wykwalifikowanej,
przeszkolonej i zdolnej do dostosowania się siły roboczej, a ponadto do tworzenia rynków pracy przystosowanych do wymagań stawianych przez zmiany
gospodarcze. Promowanie zatrudnienia uznawane jest za kwestię wspólnego
interesu, co zobowiązuje państwa członkowskie do koordynowania działań
w Radzie w tym zakresie. UE musi przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego
poziomu zatrudnienia, popierając współpracę między państwami członkowskimi oraz wspierając, a w razie potrzeby uzupełniając ich działania.

2

Dnia 1 stycznia 2011 r. Estonia przyjmie wspólną europejską walutę, stając się
17. państwem członkowskim strefy euro.
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Stricte polityczne zadania UE koncentrują się wokół problematyki związanej z obywatelstwem unijnym, polityką współpracy sądowniczej w sprawach
karnych oraz ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Wprowadzenie obywatelstwa Unii umocniło prawa i interesy obywateli państw
członkowskich w UE. Każdy obywatel Unii może swobodnie podróżować
po UE (art. 21 TFUE), głosować i być wybieranym w wyborach lokalnych
(art. 22 TFUE), a na terytorium państwa trzeciego korzystać z ochrony
władz dyplomatycznych i konsularnych każdego państwa członkowskiego
(art. 23 TFUE), korzystać z prawa petycji do Parlamentu Europejskiego
(art. 24 TFUE) i stosownie do ogólnej zasady niedyskryminacji – korzystać
z prawa bycia traktowanym w każdym państwie członkowskim jak każdy
obywatel tego państwa (art. 20, ust. 2 w połączeniu z art. 18 TFUE).
Do zadań UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa należą:
Q ochrona

wspólnych wartości, podstawowych interesów i suwerenności

UE,
Q umacnianie

bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich,

Q utrzymanie

pokoju na świecie i umacnianie bezpieczeństwa międzyna-

rodowego,
Q promowanie

współpracy międzynarodowej,

Q promowanie

demokracji i praworządności, przestrzeganie praw człowieka i podstawowych swobód,

Q budowanie

wspólnego systemu obronnego.

Unia Europejska nie jest państwem, zatem cele te można osiągnąć tylko stopniowo. Polityka zagraniczna, zwłaszcza polityka bezpieczeństwa, zalicza się
od dawna do dziedzin, w których państwa członkowskie szczególnie czuwają
nad zachowaniem swej suwerenności. Ponadto bardzo trudne jest określenie
wspólnego interesu w tej materii, gdyż w Unii Europejskiej jedynie Francja
i Zjednoczone Królestwo posiadają broń atomową. Innym problemem jest
to, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii są członkami NATO i UZE.
Dzisiaj decyzje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nadal podejmowane są w ramach współpracy międzypaństwowej. Wprowadzono jednakże
wytyczne do samodzielnego działania, dzięki którym współpraca między państwami otrzymała solidne ramy prawne.
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Zadania UE w zakresie współpracy sądowniczej w sprawach karnych leżą we
wspólnym interesie państw europejskich. Do zadań tych należy zwłaszcza zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz handlu ludźmi, jak również ściganie
przestępstw. Skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej na szczeblu
krajowym nie jest już możliwe. W tym celu należy działać wspólnie na szczeblu UE. Bardzo obiecujące środki podjęto już dzięki dyrektywie dotyczącej
walki z praniem pieniędzy i utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji – Europolu, który rozpoczął pracę w 1998 r. (art. 88 TFUE). Współpraca w dziedzinie sądowniczej ma przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć współpracę
w zakresie procedury sądowniczej i wykonywania decyzji, ułatwić ekstradycję
między państwami członkowskimi, wprowadzić normy minimalne dotyczące elementów konstytutywnych wykroczeń karnych oraz sankcji stosowanych
w dziedzinie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, handlu ludźmi oraz
seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci, nielegalnego handlu narkotykami i bronią, prania pieniędzy i korupcji (art. 83 TFUE). Jednym z najbardziej
znaczących postępów w dziedzinie współpracy sądowniczej wewnątrz UE jest
powołanie w kwietniu 2003 r. Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej w
Unii Europejskiej, w skrócie Eurojust (art. 85 TFUE). Eurojust, mający siedzibę
w Hadze, składa się z sędziów i prokuratorów ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest ułatwienie współpracy pomiędzy organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości o wymiarze
transgranicznym. W celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust
(art. 86 TFUE). Kolejnym istotnym krokiem jest obowiązujący od stycznia
2004 r. europejski nakaz aresztowania. Nakaz aresztowania może zostać wydany w przypadku popełnienia przestępstwa, za które grozi wyrok pozbawienia
wolności przekraczający jeden rok. Europejski nakaz aresztowania ma zastąpić
czasochłonną procedurę ekstradycyjną.

U PRAWNIENIA UE
Traktaty ustanawiające UE nie przyznały organom unijnym ogólnej kompetencji do osiągnięcia wyznaczonych im celów, ograniczyły się jedynie do
określenia w różnych rozdziałach zakresu przyznanych uprawnień do działania. Jest to zasada ograniczonych uprawnień (art. 2 TFUE), zgodnie z którą
UE i jej instytucje nie mogą samodzielnie decydować o swoich podstawach
prawnych i kompetencjach. Państwa członkowskie wybrały to rozwiązanie,
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by móc zachować całościową wizję i sprawować kontrolę nad przekazywaniem własnych uprawnień.
Zakres tak przekazywanych uprawnień ma zmienne granice w zależności od
zadań powierzonych UE. Dopóki kompetencje nie zostaną przeniesione na
UE, pozostają one w wyłącznym zakresie uprawnień państw członkowskich.
Traktat o UE wyraźnie przewiduje, że kwestie bezpieczeństwa krajowego
pozostają w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego.
W tym kontekście narzuca się pytanie dotyczące rozgraniczenia kompetencji
UE oraz państw członkowskich. Rozgraniczenie to zostało podjęte na podstawie trzech kategorii kompetencji:
Q Wyłączne kompetencje UE (art. 3 TFUE) w dziedzinach, co do których

istnieje przypuszczenie, że działania podjęte na szczeblu UE będą
skuteczniejsze niż nieskoordynowane działania któregoś z państw
członkowskich. Dziedziny te są wyraźnie rozgraniczone i obejmują
unię celną, ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, politykę pieniężną w odniesieniu
do państw członkowskich, których walutą jest euro, wspólną politykę handlową oraz części polityki rybołówstwa. W tych dziedzinach
polityki jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty
prawnie wiążące. Państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie
z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii (art. 2 ust. 1
TFUE).
Q Unia

dzieli kompetencje z państwami członkowskimi (art. 4 TFUE)
w dziedzinach, w których działania podejmowane przez UE mogą
przynieść państwom członkowskim więcej korzyści niż ich samodzielne działania. Kompetencje dzielone są przewidziane dla regulacji
dotyczących rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, rolnictwa i rybołówstwa, środowiska naturalnego,
transportu, sieci transeuropejskich, dostaw energii, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak również dla wspólnych
problemów bezpieczeństwa, w zakresie zdrowia publicznego, w dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej,
współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej. We wszystkich
tych dziedzinach UE przysługuje prawo pierwszeństwa w wykony-
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waniu kompetencji, nie obejmuje ono jednak całej dziedziny politycznej, lecz ogranicza się wyłącznie do elementów uregulowanych
w odpowiednim akcie prawnym. Państwa członkowskie wykonują
swoje kompetencje w zakresie, w jakim Unia nie wykonuje swoich
kompetencji, lub w zakresie, w jakim Unia postanowiła zaprzestać
wykonywania swoich kompetencji (art. 2 ust. 2 TFUE). Z ostatnim
przypadkiem mamy do czynienia, gdy odpowiednia instytucja UE
uchyla akt prawodawczy, aby wypełnić warunki stawiane przez zasadę pomocniczości i proporcjonalności. Rada może wezwać Komisję
na wniosek jednego lub kilku jej członków do przedstawienia propozycji dotyczących uchylenia aktu prawnego.
Q Kompetencje

pomocnicze (art. 6 TFUE): Wykonując kompetencje
wspierające, UE może prowadzić wyłącznie działania mające na celu
koordynowanie lub uzupełnienie działań państw członkowskich.
Unii nie wolno jednak podejmować harmonizacji krajowych przepisów prawa w dziedzinach objętych kompetencjami pomocniczymi
(art. 2 ust. 5 TFUE). Odpowiedzialność za kształt prawny pozostaje
tym samym w gestii państw członkowskich, które dysponują w tym
względzie znaczną swobodą w działaniu. Kompetencje te obejmują
ochronę i poprawę zdrowia ludzkiego, przemysł, kulturę, turystykę,
edukację, kształcenie zawodowe, młodzież i sport, ochronę ludności
oraz współpracę administracyjną. W dziedzinie polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia państwa członkowskie wyraźnie uznają, że ich działania na szczeblu krajowym muszą być koordynowane
w ramach UE.

Warto zauważyć, że kompetencji UE w zakresie koordynowania polityki
gospodarczej i zatrudnienia, jak również w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nie da się przyporządkować do jednej z trzech powyższych kategorii. Pozostają one tym samym poza katalogiem kompetencji. Można to doprecyzować wyjaśnieniem, że wspólna polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa UE nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie ich własnej polityki zagranicznej oraz reprezentowania w świecie.
Oprócz szczegółowych uprawnień do działania traktaty unijne pozwalają instytucjom unijnym działać, jeśli wymaga tego realizacja oraz funkcjonowanie
rynku wewnętrznego, a także zapewnienie, że konkurencja na wspólnym rynku jest wolna od zakłóceń (por. art. 352 TFUE – tzw. klauzula elastyczności).
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Jednakże instytucje unijne nie mają kompetencji ogólnych w zakresie realizacji
zadań wykraczających poza cele przewidziane w traktatach. Nie mogą również
rozszerzać własnych kompetencji z tytułu uprawnień pomocniczych ze szkodą
dla państw członkowskich. W praktyce możliwości, jakie oferują te regulacje,
były coraz szerzej wykorzystywane, gdyż UE jest dziś wzywana do pełnienia
zadań, które nie zostały przewidziane podczas zawierania traktatów i dla których nie zostało przyznane żadne uprawnienie do działania. Główne dziedziny, których dotyczy ta ewolucja, to ochrona środowiska i konsumentów, utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mającego zredukować
różnice między strefami bardziej i mniej rozwiniętymi w UE. Obecnie szczegółowe kompetencje w tych dziedzinach zostały już wyraźnie przewidziane.
Pod wpływem tych jasnych regulacji klauzula elastyczności straciła sporo na
praktycznym znaczeniu. Podejmowanie działań w zakresie tych kompetencji
wymaga uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego.

Instytucje unijne dysponują także innymi kompetencjami ustanawiania
środków koniecznych do skutecznego i rozsądnego korzystania z uprawnień
wyraźnie im nadanych (kompetencje wynikające ze związku rzeczowego). Kompetencje te są wykorzystywane zwłaszcza w dziedzinie stosunków zagranicznych. UE może z tego tytułu zawierać zobowiązania wobec państw trzecich
lub innych organizacji międzynarodowych, w dziedzinach odpowiadających
zadaniom, które zostały jej wyznaczone. Charakterystycznym przykładem
jest sprawa Kramer, która wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa ta
dotyczyła kompetencji UE odnośnie do współpracy z międzynarodowymi organizacjami morskimi w celu wyznaczenia maksymalnych wielkości połowów
w dziedzinie rybołówstwa morskiego oraz ewentualnego przyłączenia się do
międzynarodowych zobowiązań. Z braku wyraźnych postanowień traktatowych Trybunał wyprowadził kompetencje zagraniczne UE, niezbędne do tych
działań, z jej uprawnień wewnętrznych dotyczących produktów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki rolnej.

Sprawowanie tych kompetencji przez UE podlega jednak zasadzie pomocniczości, zapożyczonej z doktryny społecznej Kościoła katolickiego, która
została wyniesiona do rangi konstytucyjnej podczas jej wprowadzania do
Traktatu UE (art. 5 ust. 3 TUE). Zasada ta obejmuje dwa aspekty dla UE,
pozytywny i negatywny: pozytywny – stymuluje jej kompetencje, chce, by
dzia łała ona, kiedy cele zamierzonego działania mogą zostać lepiej osiągnięte
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na poziomie Unii; negatywny – UE nie może działać, kiedy działanie państwa
członkowskiego wystarczy do osiągnięcia wyznaczonych celów. W praktyce
oznacza to, że wszystkie instytucje unijne, zwłaszcza Komisja, muszą dowieść,
że działanie bądź regulacje unijne są rzeczywiście konieczne. Parafrazując
Monteskiusza, można by powiedzieć: kiedy nie jest konieczne przyjęcie aktu
unijnego, konieczne jest jego nieprzyjmowanie. Jeśli konieczność regulacji na
szczeblu unijnym jest poświadczona, trzeba jeszcze zdecydować, jaki zakres
i jaki typ środków unijnych należy wprowadzić. Odpowiedzi udziela zasada
proporcjonalności, którą orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wprowadziło do unijnego porządku prawnego i która została przewidziana również
w Traktacie UE w części dotyczącej podziału kompetencji (art. 5 ust. 4 TUE).
Dogłębna analiza ma pozwolić na określenie, czy instrument prawny jest rzeczywiście niezbędny i czy inne środki działania nie byłyby wystarczająco skuteczne. Oznacza to przede wszystkim, że preferencje muszą mieć prawa ramowe, normy minimalne i reguły zmierzające do wzajemnego uznania przepisów
krajowych oraz że należy unikać zbyt szczegółowych regulacji prawnych.
Obecnie kontrolę nad przestrzeganiem zasady pomocniczości i proporcjonalności mogą sprawować również parlamenty narodowe. W tym celu wprowadzono system wczesnego ostrzegania legislacyjnego, zgodnie z którym parlamenty narodowe w ciągu ośmiu tygodni po otrzymaniu wniosku legislacyjnego
muszą przedstawić swoją uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których
uznają, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Gdy opinia zostaje przyjęta co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom narodowym (każdy parlament narodowy dysponuje
dwoma głosami, a w systemie dwuizbowym każda z izb dysponuje jednym
głosem), wniosek legislacyjny musi zostać ponownie przeanalizowany przez
jego autora (z reguły jest nim Komisja Europejska). Skutkiem tej analizy
może być podtrzymanie, zmienienie lub wycofanie wniosku. Jeżeli Komisja
postanowi podtrzymać wniosek, powinna przedstawić uzasadnioną opinię
określającą przyczyny, dla których uważa, że wniosek ten jest zgodny z zasadą pomocniczości. Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione
opinie parlamentów narodowych powinny zostać przekazane prawodawcy
Unii w celu wzięcia ich pod uwagę w ramach procedury prawodawczej. Jeżeli
większością głosów wynoszącą 55% członków Rady lub większością głosów
oddanych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek prawodawczy
nie będzie dalej analizowany.
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I NSTYTUCJE UE
Artykuł 13 Traktatu UE (Ramy instytucjonalne)
1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu
propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom,
interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich,
jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk
oraz działań.
Instytucjami Unii są:
— Parlament Europejski,
— Rada Europejska,
— Rada,
— Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”),
— Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
— Europejski Bank Centralny,
— Trybunał Obrachunkowy.
2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na
mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich
określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują.
3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego
i Trybunału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia
dotyczące innych instytucji znajdują się w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
4. Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje
doradcze.
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PRZEGLĄD WSZYSTKICH INSTYTUCJI (TFUE)

RADA EUROPEJSKA
27 głów państw i szefów rządów, przewodniczący Rady
Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej

RADA
27 ministrów (po jednym z każdego
państwa członkowskiego)

PARLAMENT
EUROPEJSKI
751 deputowanych 3

KOMISJA EUROPEJSKA
27 członków (do 2014 r.)

KOMITET REGIONÓW
maksymalnie 350 członków

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
maksymalnie 350 członków

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
UNII EUROPEJSKIEJ

EUROPEJSKI
BANK
CENTRALNY

3

TRYBUNAŁ
OBRACHUNKOWY
27 członków
(po jednym
z każdego państwa
członkowskiego)

EUROPEJSKI BANK
INWESTYCYJNY

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 r. liczba posłów
przejściowo wzrosła do 754. Do następnych wyborów w 2014 r. niezbędne
będzie wprowadzenie stosownych zmian w celu przywrócenia maksymalnej
liczby posłów wynoszącej 751 osób.
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PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

LICZBA GŁOSÓW
W RADZIE

LICZBA MIEJSC
W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM

NIEMCY

29

99

FRANCJA

29

78

WŁOCHY

29

78

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29

78

HISZPANIA

27

54

POLSKA

27

54

RUMUNIA

14

35

NIDERLANDY

13

27

BELGIA

12

24

REPUBLIKA CZESKA

12

24

GRECJA

12

24

WĘGRY

12

24

PORTUGALIA

12

24

SZWECJA

10

19

BUŁGARIA

10

18

AUSTRIA

10

18

DANIA

7

14

SŁOWACJA

7

14

FINLANDIA

7

14

IRLANDIA

7

13

LITWA

7

13

ŁOTWA

4

9

SŁOWENIA

4

7

ESTONIA

4

6

CYPR

4

6

LUKSEMBURG

4

6

MALTA

3

5

Kolejną kwestią, jaka narzuca się w związku z konstytucją UE, jest kwestia
jej organizacji. Jakie instytucje posiada Unia Europejska? Skoro UE spełnia
zadania, które w przeciwnym wypadku przypadłyby w udziale państwom
członkowskim, to czy dysponuje ona rządem, parlamentem lub władzami
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administracyjnymi i prawnymi, takimi jakie istnieją w poszczególnych państwach? Realizowanie zadań wyznaczonych UE i kierowanie procesem integracji celowo nie zostało powierzone wyłącznie inicjatywie państw członkowskich czy współpracy międzynarodowej. Przeciwnie, UE dysponuje systemem
instytucjonalnym, dzięki któremu jest w stanie dawać nowe impulsy i stawiać
nowe cele integracji europejskiej oraz przyjmować, w dziedzinach należących
do jej kompetencji, prawo unijne w równym stopniu obowiązujące wszystkie
państwa członkowskie.
Głównymi podmiotami tego systemu są instytucje UE, do których należą:
Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny oraz Trybunał Obrachunkowy. Do instytucji przewidzianych w traktatach dodać należy
Europejski Bank Inwestycyjny, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet
Regionów, które są organami pomocniczymi.
INSTYTUCJE

Parlament Europejski (art. 14 Traktatu UE)
Parlament Europejski reprezentuje narody państw należących do Unii Europejskiej. Zrodził się on z połączenia Zgromadzenia Wspólnego EWWiS,
Zgromadzenia EWG i Zgromadzenia EWEA w jedno „Zgromadzenie”,
przewidziane w konwencji dotyczącej niektórych instytucji wspólnych dla
Wspólnot Europejskich z 1957 r. (pierwszy traktat fuzyjny). Parlament
Europejski uzyskał swą obecną nazwę dopiero w Traktacie o Unii Europejskiej, który jedynie potwierdził praktykę występującą już od 1958 r.,
kiedy Zgromadzenie samo wybrało nazwę „Parlament Europejski”.

Skład i wybory
Po wejściu w życie 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony – Parlament
Europejski składa się z 754 europosłów. Tym samym liczba deputowanych przewyższa ustaloną w TUE (art. 14 ust. 2) maksymalną liczbę,
wynoszącą 751 deputowanych. Liczba ta obowiązuje do końca kadencji
2009–2014, gdyż wybranym w czerwcu deputowanym nie można odebrać
objętych przez nich mandatów. Do następnych wyborów, które odbędą
się w 2014 r., liczba ta musi zostać utrzymana. Dodatkowe mandaty są
rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie w ten sposób, że wprawdzie
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jeden deputowany z kraju o dużej liczbie ludności będzie reprezentować
większą liczbę obywateli niż deputowany z kraju o mniejszej liczbie ludności, równocześnie jednak żadne państwo o mniejszej liczbie ludności
nie będzie dysponować większą ilością mandatów niż państwo o dużej
liczbie ludności. Dolną granicą jest 6 mandatów, górną granicą – 96 mandatów na jedno państwo członkowskie, przy czym w kadencji 2009–2010
z powodu późnego wejścia w życie Traktatu z Lizbony obowiązuje jeszcze
wyjątek dla Niemiec, które dysponują 99 mandatami (wybrany w czerwcu
2009 r. deputowany nie może stracić swojego mandatu z powodu wejścia
w życie Traktatu z Lizbony).
Rzeczywisty skład Parlamentu musi zostać ustalony przez Radę. Powinno
to było nastąpić przed wyborami bezpośrednimi do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. Jednakże ponieważ Traktat z Lizbony nie
wszedł w życie przed tymi wyborami, nowe regulacje dotyczące składu
Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009–2014 nie mogły zostać
zastosowane. Zamiast tego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
obowiązywał jeszcze podział mandatów wynikający z ustaleń, jakie zostały dokonane w konsekwencji przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE.
Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. liczba
deputowanych została zwiększona o 18 osób (754), przy czym nowi parlamentarzyści pochodzą z dwunastu różnych państw członkowskich.
Skład Parlamentu Europejskiego zaprezentowany został obok w zestawieniu,
które odzwierciedla sytuację w obecnej kadencji 2009–2014, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony.

PRZEWODNICZĄCY
14 wiceprzewodniczących
5 kwestorów (funkcja doradcza)

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i kwestorzy tworzą Prezydium, wybierane przez Parlament Europejski na okres dwóch i pół roku. Do poszerzonego Prezydium należą jeszcze przewodniczący grup politycznych. Prezydium
jest odpowiedzialne za kwestie dotyczące wewnętrznej organizacji Parlamentu Europejskiego, stosunków międzyinstytucjonalnych oraz stosunków z instytucjami spoza Unii Europejskiej.
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SESJE PLENARNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 754 CZŁONKÓW
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

LICZBA MIEJSC
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

NIEMCY

99

FRANCJA

72+2

WŁOCHY

72+1

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

72+1

HISZPANIA

50+4

POLSKA

50+1

RUMUNIA
NIDERLANDY

33
25+1

BELGIA

22

REPUBLIKA CZESKA

22

GRECJA

22

WĘGRY

22

PORTUGALIA

22

SZWECJA

18+2

BUŁGARIA

17+1

AUSTRIA

17+2

DANIA

13

SŁOWACJA

13

FINLANDIA

13

IRLANDIA

12

LITWA

12

ŁOTWA

8+1

SŁOWENIA

7+1

ESTONIA

6

CYPR

6

LUKSEMBURG

6

MALTA

5+1

Do 1979 r. deputowani Parlamentu Europejskiego byli członkami parlamentów narodowych, mianowanymi przez parlamentarzystów i wysyłanymi do
Parlamentu Europejskiego. Przewidziane przez traktaty wybory deputowanych europejskich przez ludność państw członkowskich w bezpośrednich wyborach powszechnych po wielu bezowocnych próbach dopiero w 1979 r. stały
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się rzeczywistością. Pierwsze bezpośrednie wybory miały miejsce w czerwcu
1979 r.; ponawiane są co pięć lat, po zakończeniu każdej kadencji. Dopiero w wyniku trwających dziesięciolecia starań unijny system wyborczy został
wprowadzony aktem dotyczącym wyboru przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września
1976 r., zmienionym decyzją Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r.
Zgodnie z tym aktem każde państwo członkowskie określa własną ordynację wyborczą, stosując równocześnie identyczne zasady demokratyczne,
takie jak: zasada wyborów powszechnych i bezpośrednich, zasada proporcjonalności, zasada tajnych i wolnych wyborów, minimalny wiek wyborczy
(dla czynnego prawa wyborczego wynosi on we wszystkich krajach unijnych
18 lat, z wyjątkiem Austrii, której obywatele mogą głosować po ukończeniu
16 lat), odnawialny pięcioletni mandat, zakaz zajmowania przez deputowanych Parlamentu Europejskiego dwóch stanowisk (nie mogą oni wykonywać
równocześnie np. zawodu sędziego, prokuratora, ministra, ponadto podlegają oni prawu krajowemu, które może przewidywać dodatkowe ograniczenia
w zakresie łączenia mandatów lub urzędów), data wyborów oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Niektóre kraje, takie jak Belgia, Luksemburg
i Grecja, ustanowiły ponadto obowiązek wyborczy. 14 lipca 2009 r. został
przyjęty statut posła do Parlamentu Europejskiego. Ten nowy statut ma na
celu ustalenie jasnych i zrozumiałych warunków dotyczących sprawowania
mandatu przez posła, wprowadza również dla wszystkich posłów takie samo
wynagrodzenie, wypłacane z budżetu Unii Europejskiej.
Przez bezpośrednie wybory Parlament Europejski uzyskał legitymację demokratyczną i może cieszyć się mianem „reprezentacji obywateli państw członkowskich UE”. Samo istnienie bezpośrednio wybieranego parlamentu nie
jest jednak wystarczające, by zaspokoić podstawowy wymóg demokratycznej konstytucji, zgodnie z którym źródłem wszelkiej władzy państwowej jest
naród. Oprócz przejrzystości procesu decyzyjnego oraz reprezentatywności
organów decyzyjnych konieczna jest również kontrola parlamentarna oraz
parlamentarna legitymacja demokratyczna instytucji unijnych uczestniczących w procesie decyzyjnym. W ostatnich latach osiągnięto w tym zakresie
znaczny postęp. Ciągłemu poszerzaniu ulegają bowiem nie tylko prawa, lecz
również obowiązki Parlamentu Europejskiego. Traktat lizboński wyraźnie
uzależnia funkcjonowanie Unii Europejskiej od przestrzegania podstawowej
zasady demokracji przedstawicielskiej. Wszyscy obywatele UE są bezpośrednio reprezentowani w Parlamencie Europejskim, mając tym samym prawo
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do aktywnego udziału w życiu demokratycznym UE. Zasada ta gwarantuje,
że decyzje podejmowane na szczeblu UE są możliwie jawne i bliskie wszystkim obywatelom. Partie polityczne na szczeblu UE powinny wnosić wkład
w tworzenie świadomości europejskiej oraz dawać wyraz woli obywateli
unijnych. Współczesny ład demokratyczny UE zawiera jeszcze pewne braki
w związku z tym, że Parlament Europejski, w przeciwieństwie do demokracji
parlamentarnej znanej z modelu państwowego, nie wybiera rządu, który za
swoje działania odpowiada bezpośrednio przed parlamentem.

Artykuł 10 Traktatu UE (Demokracja przedstawicielska)
1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.
2. Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii
w Parlamencie Europejskim.
Państwa Członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej przez
swoich szefów państw lub rządów, a w Radzie przez swoje rządy;
szefowie państw lub rządów i rządy odpowiadają demokratycznie przed
parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami.
3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii.
Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do
obywatela.
4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do
kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli
obywateli Unii.

Braki te wynikają jednak z prostego faktu, że UE nie ma rządu w tradycyjnym
znaczeniu tego słowa. Przeciwnie, to Rada i Komisja dzielą się funkcjami, które normalnie należą do rządu, a które są przewidziane w traktatach. Traktat
z Lizbony dał jednak Parlamentowi znaczące uprawnienia w zakresie możliwości wpływania na skład Komisji oraz na mianowanie przewodniczącego na
wniosek Rady Europejskiej. Zgoda Parlamentu Europejskiego wymagana jest
również podczas wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej w pełnym
składzie (prawo inwestytury). Parlament nie ma natomiast porównywalnego
wpływu na skład Rady. Ta ostatnia nie podlega kontroli parlamentarnej dlatego, że każdy jej członek jako minister krajowy jest kontrolowany przez parlament swojego kraju.
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Rola Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym UE została wyraźnie umocniona. W ramach funkcji współdecydowania, wyniesionej do
miana zwykłej procedury ustawodawczej UE, Parlament Europejski pełni
u boku Rady funkcję współlegislatora.
W ramach zwykłej procedury prawodawczej Parlament Europejski ma
możliwość wprowadzania (w kilku czytaniach) zmian do aktów prawodawczych oraz w pewnych granicach wyegzekwowania swojego zdania
również wobec Rady UE. Żaden akt prawa unijnego nie może dojść do
skutku bez zgody pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim.
Parlament pełni również od dawna decydującą rolę w dziedzinie prawa
budżetowego. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego kompetencje Parlamentu Europejskiego w zakresie przyjmowania budżetu zostały
dodatkowo poszerzone – od tej pory Parlament Europejski zatwierdza
wieloletni plan finansowy i współdecyduje o wszelkich wydatkach, przy
czym brak jest rozróżnienia pomiędzy wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi.
Pozytywna opinia Parlamentu wymagana jest przy zawieraniu wszystkich
ważnych porozumień międzynarodowych dotyczących dziedzin, które
podlegają procedurze współdecydowania, oraz układów o przystąpieniu,
zawieranych z przyszłymi państwami członkowskimi, ustalających warunki przystąpienia.
Również funkcje kontrolne Parlamentu Europejskiego zostały z biegiem
czasu znacznie rozszerzone. Kontrola ta polega głównie na spoczywającym
na Komisji obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania Parlamentu,
wyjaśniania stanowisk podczas publicznych sesji plenarnych i przedstawiania mu co roku „Sprawozdania ogólnego z działalności Unii Europejskiej”. Parlament może wówczas większością dwóch trzecich głosów
ogłosić wotum nieufności i doprowadzić członków Komisji Europejskiej
do rezygnacji ze swoich funkcji (art. 234 TFUE). Do tej pory w Parlamencie Europejskim kilkakrotnie składano wnioski o uchwalenie wotum
nieufności, jednak żaden z nich nawet w przybliżeniu nie uzyskał wymaganej większości głosów. Ustąpienie Komisji Santera w 1999 r. spowodowane było odmową udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;
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20 lipca 1979 r., Strasburg
Simone Veil zostaje przewodniczącą pierwszego
Parlamentu Europejskiego wybranego
w bezpośrednich wyborach.
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niewiele brakowało do przegłosowania wotum nieufności. Ponieważ również Rada w praktyce unijnej musi odpowiadać na pytania Parlamentu
Europejskiego, Parlament posiada możliwość bezpośredniej debaty politycznej z dwoma ważnymi organami konstytucyjnymi UE. Ta możliwość
kontroli politycznej ze strony Parlamentu Europejskiego znacznie wzrosła
dzięki innym mechanizmom kontrolnym. Parlament może powoływać
specjalne komisje śledcze w celu zbadania wykroczenia lub złego administrowania w UE. Tytułem przykładu – komisja śledcza została utworzona dla stwierdzenia odpowiedzialności Komisji z powodu bardzo późnej
reakcji na chorobę szalonych krów, która pojawiła się w Zjednoczonym
Królestwie, stanowiąc zagrożenie także dla zdrowia i życia człowieka. Ponadto traktat gwarantuje każdemu obywatelowi Unii lub każdej osobie
prawnej prawo przedstawiania Parlamentowi petycji, badanych przez Komisję Petycji. Parlament skorzystał wreszcie ze swego prawa mianowania
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, mającego badać spory,
które mogłyby zrodzić się z działalności instytucji lub organów unijnych,
z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości. Rzecznik może prowadzić badania i zwracać się do organu, którego dotyczy spór. Rzecznik przedstawia
Parlamentowi raport ze swej działalności.

Metody pracy
Podstawowe zasady pracy Parlamentu Europejskiego zostały ustalone
w jego regulaminie wewnętrznym.
Deputowani do Parlamentu organizują się w grupy polityczne. Ponieważ
Parlament jest ze swej natury instytucją unijną, grupy te stanowią partie
polityczne na szczeblu unijnym, które wykraczają poza granice państw.
Co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia) Parlament gromadzi się przez tydzień na
sesji plenarnej w Strasburgu. Organizowane mogą być również sesje dodatkowe, zwłaszcza w kwestiach budżetowych. Ponadto w Brukseli odbywają
się krótsze, jedno- lub dwudniowe sesje. Wreszcie pilne sprawy bieżące
mogą być omawiane na posiedzeniach nadzwyczajnych, które pozwalają Parlamentowi na szybkie zajęcie stanowiska w ważnych kwestiach (na
przykład sprawy unijne lub międzynarodowe, naruszenie praw człowieka).
Sesje plenarne są w zasadzie publiczne.
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GRUPY POLITYCZNE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 4

Posłowie niezrzeszeni
31
Europa Wolności
i Demokracji
32
Zjednoczona
Lewica Europejska /
Nordycka Zielona Lewica
32

Europejska Partia Ludowa
(Chrześcijańscy Demokraci)
264 (+ 4)

Europejscy
Konserwatyści
i Reformatorzy
54
Zieloni / Wolne
Przymierze Europejskie
55 (+ 1)
Porozumienie Liberałów
i Demokratów na rzecz Europy
84 (+ 1)

4

Postępowy Sojusz
Socjalistów i Demokratów
162 (+ 5)

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony 18 dodatkowych posłów przydzielono
do grup politycznych, 7 posłów z Francji, Polski, Włoch i ze Zjednoczonego
Królestwa nie wybrało jeszcze grupy.

Podejmowanie decyzji
Generalnie Parlament przyjmuje decyzje bezwzględną większością oddanych głosów. Jednakże zważywszy na coraz większą rolę tej instytucji, nakładane są coraz ostrzejsze wymogi, jeśli chodzi o obecność deputowanych.
Obecnie przewidziany jest szereg decyzji, które mogą być podejmowane
jedynie bezwzględną większością wszystkich członków Parlamentu. Każde
głosowanie nad wotum nieufności wobec Komisji musi nie tylko być przyjęte większością głosów członków Parlamentu, ale wymaga również dwóch
trzecich wyrażonych głosów.
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KOMISJE STAŁE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Komisja Spraw Zagranicznych
(dwie podkomisje: Prawa Człowieka oraz Bezpieczeństwo i Obrona)
Komisja Rozwoju
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Transportu i Turystyki
Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Rybołówstwa
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Prawa
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja Petycji

Siedziba
Wybierając na siedzibę Strasburg, edynburska Rada Europejska położyła kres
ponad trzydziestoletniemu prowizorycznemu rozwiązaniu. Zazwyczaj sesje plenarne odbywają się w Strasburgu i Brukseli, spotkania grup politycznych i komisji w tygodniach bez sesji – w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu
mieści się w Luksemburgu. Decyzja podjęta przez edynburską Radę Europejską
potwierdzała tę praktykę, stawiając równocześnie warunek, by dwanaście sesji
plenarnych rocznie odbywało się w Strasburgu. Jest to dość niezadowalające rozwiązanie, gdyż deputowani Parlamentu Europejskiego, wraz z częścią urzędników, muszą przemieszczać się pomiędzy Strasburgiem, Brukselą i Luksemburgiem, co wiąże się ze znacznymi kosztami podróży.
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Rada Europejska (art. 15 Traktatu UE)
Rada Europejska zrodziła się z konferencji na szczycie szefów państw i rządów
państw członkowskich UE. Podczas konferencji paryskiej w grudniu 1974 r.
postanowili oni spotykać się trzy razy w roku jako Rada Europejska. Dziś jest
to samodzielny organ Unii Europejskiej (art. 13 Traktatu UE).
Rada Europejska gromadzi przynajmniej dwa razy w ciągu półrocza szefów
państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczącego Komisji
Europejskiej. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister,
a w przypadku przewodniczącego Komisji – członek Komisji (art. 15 ust. 3
Traktatu UE).
Traktat z Lizbony przewiduje instytucję przewodniczącego Rady Europejskiej 5.
Przewodniczący Rady Europejskiej nie ma, w przeciwieństwie do dotychczasowej prezydencji, mandatu krajowego, lecz mandat europejski. Pełni on swój
urząd przez dwa i pół roku na pełnym etacie z jednokrotną możliwością odnowienia kadencji. Na przewodniczącego Rady Europejskiej kwalifikowaną
większością głosów członków Rady Europejskiej wybierana jest wybitna osobistość. Zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest przygotowanie
posiedzeń Rady Europejskiej i wyciąganie z nich wniosków, a także reprezentowanie UE na szczytach międzynarodowych w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Właściwą funkcją Rady Europejskiej jest wytyczanie głównych kierunków
politycznych działań Unii Europejskiej. Wypełnia ona swe zadania, przyjmując rozwiązania polityczne oraz formułując dyrektywy i mandaty dla
Rady lub Komisji Europejskiej. Tak na przykład Rada Europejska dała początek unii gospodarczej i walutowej, europejskiemu systemowi walutowemu,
powszechnym i bezpośrednim wyborom do Parlamentu Europejskiego, różnym działaniom polityki społecznej i przystąpieniu do Unii kolejnych państw.

5

Pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej od 1 grudnia 2009 r. został Herman van Rompuy,
który wcześniej sprawował urząd premiera Belgii.
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Rada (art. 16 Traktatu UE)
SKŁAD
Przedstawiciele szczebla ministerialnego –
po jednym z każdego państwa członkowskiego,
zbierający się na posiedzenia w różnych składach,
w zależności od dziedziny: w „Radzie do Spraw Ogólnych i Stosunków
Zewnętrznych” lub też w ośmiu pozostałych
„radach ministrów resortowych”
Komitet Stałych
Przedstawicieli rządów
państw członkowskich
„Coreper I i II”

Specjalny Komitet
ds. Rolnictwa

Grupy robocze
Sekretariat Generalny (ok. 2200 urzędników)
Zadania

Prawodawstwo

Koordynowanie
polityki gospodarczej

Budżet

Nominacje

Stosunki
zewnętrzne

Stosowanie
Traktatu UE

Skład i przewodnictwo
Rada skupia przedstawicieli państw członkowskich. Każdy z dwudziestu siedmiu krajów wysyła do niej jednego reprezentanta. Są to zazwyczaj, ale niekoniecznie, ministrowie lub sekretarze stanu. Najistotniejsze jest, by przedstawiciel był uprawniony do działania w imieniu państwa członkowskiego.
Różne możliwości reprezentowania rządów dowodzą, że Rada nie ma stałych
członków i obraduje w dziewięciu różnych konfiguracjach osobowych i specjalistycznych: 1) Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych – jako
Rada do Spraw Ogólnych jest odpowiedzialna za spójność prac Rady w różnych składach, a wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz Komisji
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przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej. Jako Rada ds. Stosunków
Zewnętrznych kształtuje ona działania zagraniczne UE zgodnie ze strategicznymi wytycznymi Rady Europejskiej oraz dba o spójność działań UE.
W Radzie do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych zasiadają ministrowie spraw zagranicznych, w sprawach ogólnych pod przewodnictwem
urzędującej prezydencji, w przypadku spraw zagranicznych – pod stałym
przewodnictwem wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa. Ponadto istnieje osiem dalszych formacji Rady,
w których zasiadają ministrowie resortowi państw członkowskich: 2) Rada do
Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin), 3) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 4) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 5) Rada ds. Konkurencyjności,
6) Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 7) Rada ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa, 8) Rada ds. Środowiska, 9) Rada ds. Edukacji, Młodzieży
i Kultury.
Z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, która jest kierowana przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie przewodniczą na zmianę przez sześć miesięcy państwa członkowskie. Porządek przewodniczenia określany jest jednogłośnie przez Radę.
Zmiany odbywają się 1 stycznia i 1 lipca każdego roku (2008 – Słowenia,
Francja; 2009 – Republika Czeska, Szwecja; 2010 – Hiszpania, Belgia;
2011 – Węgry, Polska; 2012 – Dania, Cypr; 2013 – Irlandia, Litwa itd.).
Zważywszy na względnie szybką rotację państw pełniących prezydencję,
ustalany jest program roboczy, uzgadniany z dwoma kolejnymi państwami przewodniczącymi Radzie i obowiązujący tym samym przez następne
18 miesięcy (tzw. prezydencja zespołowa). Prezydium Rady musi przede
wszystkim kierować pracami Rady i jej komitetów. Ma ono również znaczenie polityczne, gdyż przewodniczące Radzie państwo członkowskie odgrywa większą rolę na scenie międzynarodowej, co pozwala zwłaszcza małym
państwom zmierzyć się z wielkimi na płaszczyźnie politycznej i uczestniczyć
w tworzeniu polityki europejskiej.
Siedzibą Rady jest Bruksela.

Zadania
Najważniejszym zadaniem Rady jest prawodawstwo. W ramach procedury współdecydowania zadanie to wykonywane jest wraz z Parlamentem
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Europejskim. Rada musi ponadto zapewniać koordynację polityki gospodarczej
państw członkowskich. Rada ustala również projekt budżetu na podstawie projektu wstępnego Komisji, który wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament
Europejski. Także ona rekomenduje Parlamentowi Europejskiemu udzielanie
absolutorium Komisji z wykonania budżetu. Rada mianuje członków Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów. Decyduje wreszcie o zawieraniu porozumień między
Unią Europejską a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Metody pracy
Metody pracy Rady są wyszczególnione w jej regulaminie wewnętrznym.
W praktyce działania Rady przebiegają w trzech etapach:

Przygotowanie sesji Rady
To zadanie przypada dwóm organom stałym, stanowiącym integralną część
struktury organizacyjnej Rady, mianowicie Komitetowi Stałych Przedstawicieli
rządów państw członkowskich i Sekretariatowi Generalnemu.
Komitet Stałych Przedstawicieli rządów państw członkowskich (na jego określenie używa się również skrótu Coreper, utworzonego od francuskiej nazwy
Comité des représentants permanents) ma przygotowywać prace Rady i realizować powierzone mu przez nią zadania. By móc wypełnić wszystkie te
funkcje, został podzielony na dwie części: Coreper I (złożony z zastępców
stałych reprezentantów odpowiedzialnych głównie za przygotowywanie
bardziej technicznych kwestii rozważanych przez wyspecjalizowane Rady)
i Coreper II (złożony ze stałych przedstawicieli, którzy zajmują się przede
wszystkim sprawami politycznymi). Kwestie polityki rolnej nie mieszczą się
w tym podziale zadań, gdyż od 1960 r. omawiane są przez Specjalny Komitet
ds. Rolnictwa (SKR), który pełni w tej dziedzinie funkcje Coreperu.
Coreper i SKR przygotowują posiedzenia Rady na dwa sposoby: starają się
z jednej strony znaleźć płaszczyznę porozumienia na temat stawianych kwestii w ramach komitetów. Aby to osiągnąć, komitety mogą korzystać z pomocy około stu specjalistycznych grup roboczych, mających stały status
w Radzie. Mogą również odwoływać się do grup tworzonych ad hoc, powoływanych do opracowywania specyficznego problemu w określonym terminie.
Z drugiej strony przygotowują posiedzenia Rady tak, by punkty, które mają
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być omówione i rozwiązane przez członków, były wyjaśnione i poparte przez
wcześniejsze raporty. To podwójne podejście do przygotowania posiedzeń
znajduje odzwierciedlenie w porządku dnia: kwestie, co do których osiągnięto porozumienie, figurują w porządku dnia pod nazwą punkt A, podczas gdy
kwestie jeszcze otwarte i wymagające analizy są przedstawiane na zebraniach
Rady jako punkt B.
Sekretariat Generalny pomaga Radzie (tak jak Coreper i SKR) w kwestiach
administracyjnych. Zapewnia przede wszystkim techniczne przygotowanie
sesji, organizuje tłumaczenia ustne (przedstawiciele państw członkowskich
wypowiadają się w swych ojczystych językach), czuwa – jeśli to konieczne – nad tłumaczeniem dokumentów, zapewnia Radzie i komitetom pomoc
prawną i zarządza budżetem Rady.

Posiedzenia Rady
Rada zwoływana jest przez przewodniczącego (jest to przedstawiciel państwa
członkowskiego sprawującego przewodnictwo w Radzie w danym półroczu
lub wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), z jego inicjatywy, na wniosek jednego z członków Rady lub Komisji
Europejskiej. Przewodniczący ustala prowizoryczny porządek dnia każdego
posiedzenia, który jak wspomniano powyżej, zawiera część A i część B.
Rada rozważa i przyjmuje decyzje jedynie na podstawie dokumentów i projektów, zredagowanych w 23 językach urzędowych (angielskim, bułgarskim,
czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim,
niderlandzkim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, norweskim,
polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim,
węgierskim i włoskim). W razie pilnej potrzeby można jednogłośnie odejść
od tej reguły. Ma to zastosowanie również do modyfikacji proponowanych
i analizowanych podczas sesji.
Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu
ustawodawczego. W praktyce jawność ta często sprowadza się do tego, że posiedzenia są transmitowane za pomocą środków audiowizualnych w tzw. sali
odsłuchowej, znajdującej się w budynku Rady.
Rada stara się godzić interesy państw członkowskich i Unii Europejskiej.
Chociaż w Radzie bronione są przede wszystkim interesy krajów, to jej
członkowie muszą czuwać równocześnie nad celami i potrzebami UE. Rada
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jest instytucją unijną, a nie konferencją rządową. Oto dlaczego jej dyskusje
dotyczą nie najmniejszego, lecz największego wspólnego mianownika interesów unijnych i interesów poszczególnych państw członkowskich.

Podejmowanie decyzji
Na mocy traktatów UE głosowania Rady odbywają się zazwyczaj zgodnie z regułą większości. Podstawową zasadą jest większość kwalifikowana (art. 16 ust. 3
TUE). Tylko w pojedynczych przypadkach i w szczególnie wrażliwych kwestiach wystarczająca jest zwykła większość głosów, przy czym każdy członek
Rady dysponuje 1 głosem (minimalna liczba głosów potrzebna do osiągnięcia
większości zwykłej to obecnie 14 głosów).
Większość kwalifikowana obliczana jest obecnie etapowo różnymi metodami:
Do 1 listopada 2014 r. dla osiągnięcia większości kwalifikowanej obowiązuje
wprowadzony przez traktat z Nicei system ważenia głosów, który ma zapewnić
dużym państwom członkowskim większy wpływ. Większość kwalifikowana
to przynajmniej 255 z łącznej liczby 345 głosów, przy czym jedno państwo
członkowskie ma prawo zażądać sprawdzenia, czy kraje, które oddały głos
„za”, reprezentują co najmniej 62% populacji Unii Europejskiej.
Począwszy od 1 stycznia 2007 r., poszczególne państwa członkowskie dysponują następującą liczbą głosów:
ROZKŁAD GŁOSÓW
NIEMCY
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29

AUSTRIA

10
10

FRANCJA

29

SZWECJA

WŁOCHY

29

DANIA

7

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29

IRLANDIA

7

HISZPANIA

27

LITWA

7

POLSKA

27

SŁOWACJA

7

RUMUNIA

14

FINLANDIA

7

NIDERLANDY

13

ESTONIA

4

BELGIA

12

CYPR

4

REPUBLIKA CZESKA

12

ŁOTWA

4

GRECJA

12

LUKSEMBURG

4

WĘGRY

12

SŁOWENIA

4

PORTUGALIA

12

MALTA

3

BUŁGARIA

10
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1 listopada 2014 r. wchodzi w życie nowy system podwójnej większości, zgodnie
z którym większość kwalifikowana będzie osiągnięta, jeżeli przynajmniej 55%
głosów państw członkowskich, które reprezentują przynajmniej 65% populacji UE, poprze wniosek ustawodawczy. Aby zapobiec sytuacji, w której kilka
krajów o większej liczbie ludności uniemożliwia podjęcie decyzji, przewidziano stworzenie mniejszości blokującej, składającej się z przynajmniej czterech
państw członkowskich. Jeżeli nie zbierze się ich wystarczająca liczba, uważa
się, że większość kwalifikowana została osiągnięta, nawet gdy kryterium
liczby ludności nie zostało spełnione. System ten został uzupełniony przez
mechanizm zbliżony do „kompromisu z Ioanniny”. W razie nieosiągnięcia
mniejszości blokującej proces decyzyjny może zostać zawieszony. W danym
przypadku Rada nie przechodzi do głosowania, lecz kontynuuje negocjacje
„przez rozsądny okres”, jeżeli żądają tego członkowie Rady reprezentujący
przynajmniej 75% populacji lub przynajmniej 75% liczby państw członkowskich, które są niezbędne do utworzenia mniejszości blokującej.
Od 1 kwietnia 2017 r. obowiązywać będzie ten sam mechanizm, przy czym
odpowiednie wartości procentowe wynosić będą przynajmniej 55% populacji
lub przynajmniej 55% liczby państw członkowskich niezbędnych do utworzenia mniejszości blokującej. Formalnie Rada może zmienić ten system zwykłą większością głosów, jednakże protokół przewiduje, że wcześniej mają się
w tym celu odbyć obrady w Radzie Europejskiej, które tylko jednomyślnie
mogą doprowadzić do podjęcia decyzji.
Znaczenie głosowania większościowego nie polega wyłącznie na tym, że mniejszym państwom może zostać utrudnione blokowanie ważnych decyzji, lecz
przede wszystkim, że zasada większości umożliwia przegłosowanie pojedynczych dużych państw. Jednakże również kompromis luksemburski pozostaje ważnym elementem politycznym, przynajmniej w praktyce głosowania. Kompromis
ten, który przyznaje państwu członkowskiemu prawo weta wobec jakiejś decyzji
unijnej zagrażającej bardzo ważnemu interesowi państwowemu, w 1965 r.
położył kres kryzysowi, w którym Francja obawiała się, że jej najważniejsze
interesy poniosą szkodę przy finansowaniu wspólnej polityki rolnej, i blokowała
proces decyzyjny w Radzie, stosując przez ponad sześć miesięcy politykę pustego
krzesła.
Dla decyzji dotyczących szczególnie wrażliwych dziedzin politycznych traktaty przewidują głosowanie jednomyślne. Wstrzymanie się od głosu nie może
jednak przeszkodzić przyjęciu decyzji. Reguła jednomyślności stosowana jest
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jeszcze w kwestiach podatkowych, kwestiach swobodnego przepływu pracowników, regulacji dotyczących praw i obowiązków pracowników, dalszego
rozwoju obywatelstwa unijnego, stwierdzenia naruszenia zasad konstytucyjnych przez państwo członkowskie, jak również ustalania zasad i wytycznych
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa (art. 18 Traktatu UE)
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa nie został, jak planowano w projekcie konstytucji, ministrem spraw
zagranicznych UE. Jego pozycja uległa jednak znacznemu wzmocnieniu,
a jego kompetencje – rozszerzeniu. Urząd wysokiego przedstawiciela był
na początku połączony z urzędem komisarza ds. zagranicznych. Tym samym urząd wysokiego przedstawiciela wywodzi się zarówno z Rady, w której przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych, jak również z Komisji,
w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego w dziedzinie spraw zagranicznych. Wysoki przedstawiciel mianowany jest przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji 6.
W wykonywaniu swojego mandatu wysoki przedstawiciel jest wspomagany
przez nowo utworzoną Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, składającą się z urzędników Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady,
jak również delegowanych przedstawicieli służby dyplomatycznej państw
członkowskich.

6
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Wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa została
mianowana Brytyjka Catherine Ashton, sprawująca dotychczas urząd komisarza UE ds. handlu.
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Komisja Europejska (art. 17 Traktatu UE)
SKŁAD
27 członków
w tym przewodniczący
pierwszy wiceprzewodniczący:
wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa
6 wiceprzewodniczących

Od 2014 r. Komisja Europejska nie będzie składała się z obywateli każdego
państwa członkowskiego, lecz z liczby członków odpowiadającej dwóm trzecim liczby państw członkowskich UE, a więc przy obecnych 27 państwach
członkowskich liczba komisarzy w 2014 r. powinna ulec zmniejszeniu do 18.
Ponadto ma zostać wprowadzony tryb rotacyjny, który zapewni, że wśród
członków Komisji każde państwo członkowskie będzie miało swojego przedstawiciela w dwóch z trzech następnych kadencji Komisji. Rada Europejska
została jednak upoważniona do zmiany tego ustalenia jednomyślną decyzją.
Zamiar ten Rada Europejska wyraziła we wnioskach posiedzenia w Brukseli
18–19 czerwca 2009 r., uzgadniając, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, stosownie do wymaganych procedur prawnych, podjęta zostanie decyzja,
zgodnie z którą Komisja w dalszym ciągu będzie składać się z przedstawicieli państw członkowskich, po jednym z każdego państwa. Tym samym
spełniono jeden z podstawowych postulatów Irlandii, które były warunkiem
przeprowadzenia w tym kraju ponownego referendum dotyczącego przyjęcia
traktatu lizbońskiego.

Skład
Na czele Komisji stoi przewodniczący, wspierany przez siedmiu wiceprzewodniczących, w tym przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa w charakterze pierwszego wiceprzewodniczącego. Pozycja przewodniczącego wewnątrz tego kolegium została z biegiem lat znacznie
umocniona. Nie jest on już primus inter pares, ale zajmuje uprzywilejowane miejsce, gdyż określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania
(art. 17 Traktatu UE). Tak więc przewodniczący dysponuje „uprawnieniami
do wyznaczania kierunku”. Decyduje on również o wewnętrznej organizacji
Komisji, gwarantując spójność i skuteczność jej działań, przyznaje kompetencje
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komisarzom, a także może je zmieniać w czasie trwania kadencji. Przewodniczący mianuje wiceprzewodniczących, może również wezwać członków Komisji
do złożenia rezygnacji. Jego uprzywilejowana pozycja wyraża się wreszcie
w jego przynależności do Rady Europejskiej.
Przewodniczący i członkowie Komisji są powoływani na pięcioletnią kadencję. Stosowana jest wtedy procedura inwestytury. Zgodnie z nią najpierw Rada
Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, wybiera osobę, którą przedstawi Parlamentowi Europejskiemu jako kandydata na przewodniczącego Komisji, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Następnie
Parlament Europejski wybiera przewodniczącego większością głosów członków
wchodzących w jego skład. Jeżeli kandydat nie otrzyma wymaganej liczby głosów
w Parlamencie Europejskim, Rada Europejska w terminie miesiąca przedstawia
Parlamentowi nowego kandydata. Państwa członkowskie sporządzają listę osób
proponowanych na stanowisko członków Komisji. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, w porozumieniu z przewodniczącym zatwierdza tę
listę. Po wyborze przez Parlament Europejski przewodniczącego Komisji Parlament Europejski może ogłosić wotum nieufności w stosunku do Komisji. Za
zgodą Parlamentu Europejskiego w formalnym postępowaniu Rada, stanowiąc
większością kwalifikowaną, mianuje pozostałych członków Komisji.
Członkowie Komisji są wybierani „ze względu na swe ogólne kwalifikacje”
spośród osób, „których niezależność jest niekwestionowana” (art. 17 ust. 3 Traktatu UE). Nie mogą oni zwracać się o instrukcje do żadnego rządu ani przyjmować takich instrukcji.
Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela.

Zadania
Zadania
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Komisja jest przede wszystkim motorem polityki UE. Inicjuje wszelkie działania unijne, ponieważ to jej przypada w udziale przedstawianie Radzie wniosków i projektów regulacji unijnych (prawo inicjatywy Komisji). Komisja nie
pełni tego zadania według własnego uznania: musi działać w interesie unijnym, a Rada (art. 241 TFUE), tak jak Parlament Europejski (art. 225 Traktatu UE), i jak również grupa obywateli UE (art. 11 ust. 4 TUE) w ramach
inicjatywy obywatelskiej może poprosić Komisję o opracowanie wniosków.
W określonych przypadkach (przewidzianych w traktatach) od czasu wejścia
w życie Traktatu z Lizbony akty prawodawcze mogą być przyjmowane również z inicjatywy grupy państw członkowskich lub Parlamentu Europejskiego,
na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego czy na wniosek Trybunału
Sprawiedliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Traktaty przyznają Komisji prawo inicjatywy legislacyjnej jedynie w pewnych
dziedzinach (na przykład w kwestii budżetu unijnego, funduszy strukturalnych, walki z dyskryminacją fiskalną, udzielania pomocy oraz specjalnych
zabezpieczeń). O wiele szersze są uprawnienia przekazane Komisji przez Radę
oraz Parlament Europejski w celu wykonania podjętych przez nie działań
(por. art. 290 TFUE).
Komisja jest również strażniczką prawa unijnego. Czuwa nad przestrzeganiem i stosowaniem prawa pierwotnego i wtórnego przez państwa członkowskie. W razie naruszenia reguły unijnej wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia (art. 258 TFUE), a w razie potrzeby zwraca się do Trybunału
Sprawiedliwości. Komisja interweniuje również, jeśli osoby fizyczne i prawne
działają sprzecznie z prawem unijnym, i może nakładać na nie poważne sankcje. W ciągu ostatnich lat akcje skierowane przeciw uchybieniom dotyczącym
reguł unijnych stały się jednym z głównych działań Komisji.
Komisja reprezentuje interesy UE, co jest ściśle powiązane z rolą strażniczki
prawa unijnego. Nie może ona w zasadzie zmierzać do żadnych innych celów
oprócz tych, które leżą w interesie Unii. Musi zawsze starać się, często podczas trudnych negocjacji w Radzie, by interes unijny znalazł się na pierwszym
miejscu, i szukać kompromisów, które miałyby to na uwadze. Jest to więc rola
pośrednika między państwami członkowskimi, do której Komisja nadaje się
w sposób szczególny dzięki swojej neutralności.
Komisja jest wreszcie organem wykonawczym, przynajmniej w pewnych granicach. Ta kompetencja znajduje odzwierciedlenie zwłaszcza w dziedzinie

0 67

A B C PR AWA U N I I EU R O PE JSK I E J

prawa konkurencji, gdzie Komisja sprawuje funkcje klasycznej władzy administracyjnej: bada fakty, udziela pozwoleń lub formułuje zakazy, a w razie
potrzeby nakłada sankcje. Kompetencje administracyjne Komisji są również bardzo rozległe w dziedzinie funduszy strukturalnych UE i wykonania
budżetu. Generalnie jednak to państwa członkowskie muszą czuwać nad
stosowaniem reguł unijnych. Korzyścią takiego rozwiązania, ujętego w traktatach unijnych, jest przybliżanie obywatelom porządku europejskiego –
który przez długi czas pozostawał dla nich obcy – umiejscawiając go pod
zwierzchnictwem i w znanych ramach porządku państwowego.
Komisja reprezentuje Unię przed organizacjami międzynarodowymi i kieruje bieżącymi sprawami dyplomatycznymi Unii w ramach aktywnego i pasywnego prawa przedstawicielstwa. Na podstawie uprawnień, przyznanych
jej przez Radę, prowadzi negocjacje między Unią a organizacjami międzynarodowymi czy państwami trzecimi, w tym z nowymi państwami członkowskimi na temat umów o przystąpieniu. Komisja reprezentuje Unię przed
sądownictwem krajowym i niekiedy – wspólnie z Radą – przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE.
STRUKTURA ADMINISTRACYJNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja
(27 członków)
[Gabinety]
Sekretariat Generalny
Służba Prawna
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej

DYREKCJE GENERALNE
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrekcja Generalna ds. Energii
Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
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Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
Wspólne Centrum Badawcze
Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości
Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych
Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju
Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia
Biuro Współpracy EuropeAid
Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)
Eurostat
Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa
Dyrekcja Generalna ds. Informatyki
Dyrekcja Generalna ds. Budżetu
Służba Audytu Wewnętrznego
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
Urząd Publikacji
Biuro ds. Infrastruktury i Logistyki (Bruksela)
Biuro ds. Infrastruktury i Logistyki (Luksemburg)
Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych
Europejski Urząd Doboru Kadr

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(art. 19 Traktatu UE)
Każdy porządek może przetrwać tylko wtedy, gdy jego reguły kontrolowane są przez niezależną władzę. W unii państw wspólne zasady mogłyby, jeśli strzegłyby ich jurysdykcje krajowe, być różnie interpretowane i stosowane
w poszczególnych krajach. Jednolite stosowanie prawa unijnego we wszystkich
krajach członkowskich zostałoby tym samym zagrożone. Dlatego już w 1952 r.,
zaraz po utworzeniu pierwszej wspólnoty (EWWiS), powstał Trybunał Sprawiedliwości, który w 1957 r. został organem sądowym obu pozostałych wspólnot (EWG oraz EWEA), a dzisiaj jest organem sądowym UE.
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Zadania wymiaru sprawiedliwości są obecnie wykonywane na trzech szczeblach:
Q przez

Trybunał Sprawiedliwości, odgrywający rolę sądu najwyższego
w systemie sądowniczym Unii Europejskiej (art. 253 TFUE),

Q przez

Sąd (art. 254 TFUE),

Q przez

wyspecjalizowane sądy, które mogą zostać utworzone przy Sądzie
w celu rozstrzygania przydzielonych im sporów w określonych dziedzinach (art. 257 TFUE).

Trybunał Sprawiedliwości
SKŁAD TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
27 sędziów
i
8 rzeczników generalnych
wyznaczanych jednogłośnie
przez rządy państw członkowskich na 6 lat
Typ postępowania
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Postępowanie w sprawie
uchybienia: Komisja przeciw
państwu członkowskiemu
(art. 258 TFUE);
państwo członkowskie
przeciw innemu państwu
członkowskiemu
(art. 259 TFUE)

Skarga o unieważnienie aktu
prawnego lub o zaniechanie
działania wnoszona przez
instytucję unijną lub państwo
członkowskie przeciw
nielegalnym aktom prawnym lub
zaniechaniu działania
(art. 263 i 265 TFUE)

Orzeczenie w trybie
prejudycjalnym
sformułowane na wniosek sądu
krajowego na temat wykładni
i ważności prawa unijnego
(art. 267 TFUE)

Odwołania
od orzeczeń Sądu (art. 256 TFUE)
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Obecnie Trybunał Sprawiedliwości składa się z 27 sędziów i 8 rzeczników
generalnych, którzy są „mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich” na okres sześciu lat. Każde państwo członkowskie
deleguje jednego sędziego. By zapewnić ciągłość orzecznictwa, co trzy lata, na
początku roku sądowego, czyli 6 października, odbywa się częściowa wymiana
sędziów. Mandaty są odnawialne.
By Trybunał mógł wydawać swe orzeczenia, towarzyszy mu ośmiu rzeczników generalnych, mianowanych podobnie jak sędziowie i cieszących
się taką samą niezawisłością. Na ośmiu rzeczników generalnych czterech
pochodzi zawsze z „wielkich” państw członkowskich (Niemcy, Francja,
Zjednoczone Królestwo, Włochy), a czterech z pozostałych 23 państw
członkowskich na zasadzie rotacji. Instytucja rzecznika generalnego jest
zbliżona do instytucji komisarza rządu przy radzie państwa i we francuskich sądach administracyjnych. Nie powinna być ona mylona z prokuraturą lub innymi tego rodzaju instytucjami. Rzecznicy generalni zostali
wprowadzeni do Trybunału Sprawiedliwości, by zrównoważyć początkowo brak instancji apelacyjnej. Zadaniem rzeczników generalnych jest
przedstawianie Trybunałowi propozycji niewiążącej decyzji w postaci
opinii, opierającej się na w pełni niezależnym i bezstronnym zbadaniu
kwestii prawnych podnoszonych w danej sprawie. Opinie te stanowią
integralną część procedury ustnej i są publikowane razem z orzeczeniem
Trybunału w Zbiorze Orzeczeń. Rzecznicy generalni mogą wpływać na
orzeczenie jedynie siłą swych opinii, gdyż nie biorą udziału w obradach
i głosowaniu nad werdyktem.

Wybór sędziów i rzeczników generalnych
Sędziowie i rzecznicy generalni wybierani są spośród osobistości o niekwestionowanej niezależności, mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do
zajmowania najwyższych stanowisk sądowych albo są prawnikami o uznanej
kompetencji (art. 253 TFUE). Mogą to być sędziowie, urzędnicy, politycy,
adwokaci lub profesorowie uniwersyteccy państw członkowskich. Różnorodność horyzontów zawodowych i bogactwo ich doświadczenia są atutami Trybunału Sprawiedliwości, gdyż pozwalają rozpatrywać kwestie prawne pod
kątem teoretycznym i praktycznym. We wszystkich państwach członkowskich określanie, kto zostanie wskazany przez rząd jako sędzia lub rzecznik
generalny i wedle jakiej procedury, należy do władzy wykonawczej. Te procedury są bardzo różne i mało klarowne, a czasem wręcz nieprzejrzyste.
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Częściową pomoc w tym zakresie zapewnia nowo utworzony komitet, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed
ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich (art. 255 TFUE). Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych
i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski.

Podział kompetencji
Trybunał obraduje w różnych składach:
Q posiedzenie

plenarne, składające się 27 sędziów. Decyzja plenarna jest
wymagana jedynie w przypadku procedury usunięcia z urzędu oraz
procedury dyscyplinarnej przeciwko członkom instytucji unijnych,
w pozostałych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości przekazuje sprawę posiedzeniu plenarnemu według własnego uznania. Ma to
miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach o szczególnym i zasadniczym znaczeniu;

Q Wielka
Q izby

Izba, składająca się z 13 sędziów;

złożone z 5 lub 3 sędziów.

Zadania Trybunału Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości jest jednocześnie najwyższą władzą sądową i jedyną instancją we wszystkich kwestiach należących do prawa unijnego.
Generalnie ma on zapewniać poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu
traktatów.
Ogólny opis zadań obejmuje trzy podstawowe dziedziny:
Q kontrola

przestrzegania prawa unijnego zarówno przez instytucje unijne podczas stosowania postanowień traktatów, jak i przez państwa
członkowskie i jednostki w zakresie obowiązków wynikających z prawa unijnego;

Q wykładnia
Q rozwój
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1 listopada 1992 r.
Fotografia walizki postawionej na mapie Europy ilustruje
swobodny przepływ osób, wprowadzony przez traktat
z Maastricht. Napis na walizce: „Obywatel Europy. Mój kraj 92“.
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Trybunał Sprawiedliwości pełni swe zadania w formie konsultacji prawnych i orzecznictwa. Doradztwo prawne przybiera formę obligatoryjnych
opinii na temat porozumień, które Unia pragnie zawrzeć z państwami
trzecimi albo instytucjami międzynarodowymi. Jego rola instancji sądowniczej jest jednak o wiele ważniejsza. W ramach tej misji Trybunał pełni
funkcje, które w systemie prawnym państw członkowskich są rozdzielone między różne sądy. Trybunał ma kompetencje jako sąd konstytucyjny
w sporach między instytucjami unijnymi i podczas kontroli legalności
prawa unijnego, jako instancja administracyjna weryfikująca akty administracyjne przyjęte przez Komisję albo pośrednio przez władze państw
członkowskich (na podstawie prawa unijnego), jako sąd społeczny i sąd pracy w kwestiach dotyczących swobodnego przepływu oraz bezpieczeństwa
socjalnego pracowników, równego traktowania mężczyzn i kobiet w pracy, jako instancja finansowa w kwestiach ważności i wykładni przepisów
dyrektyw odnoszących się do prawa fiskalnego lub celnego, jako instancja
karna podczas kontroli kar pieniężnych nałożonych przez Komisję i jako
sąd cywilny w sprawach o odszkodowanie i przy wykładni przepisów dotyczących uznania i wykonania przepisów w dziedzinie cywilnej i handlowej oraz w sporach dotyczących europejskich tytułów prawnych w dziedzinie własności intelektualnej, w odniesieniu do których Trybunałowi
Sprawiedliwości może zostać przyznana właściwość (art. 262 TFUE).

Sąd
Tak jak każdy sąd, Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje wiele spraw. Liczba wszczynanych postępowań od lat nie przestaje rosnąć. Ta tendencja będzie utrzymywać się ze względu na potencjalne konflikty, jakie zawierają
różne dyrektywy przyjmowane w ramach wspólnego rynku, przenoszone do prawa krajowego. Wszystko to prowadzi do wniosku, że Traktat
o Unii Europejskiej porusza kwestie, które będą musiały być w końcu rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości. Dlatego w 1988 r. powołano
kolejny Sąd, który ma wspomagać pracę Trybunału Sprawiedliwości.
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SKŁAD SĄDU

27 sędziów
wybieranych jednomyślnie przez rządy państw członkowskich
na okres 6 lat

Typ postępowania
Skarga
o unieważnienie
aktu prawnego
lub o zaniechanie
działania, wnoszona
przez osoby fizyczne
i prawne przeciw
nielegalnym aktom
prawnym lub
zaniechaniu wydania
decyzji
(art. 263 i 265 TFUE).

Spory dotyczące
odszkodowań
z tytułu
odpowiedzialności
umownej
i pozaumownej
(art. 268 i 340 ust. 1 i 2
TFUE).

Odwołania
od orzeczeń sądów
wyspecjalizowanych
(art. 256 ust. 2 TFUE)

Sąd nie jest kolejną instytucją unijną, lecz organem Trybunału Sprawiedliwości. Jest jednak samodzielny i posiada własną organizację. Dysponuje
kancelarią i regulaminem postępowania. W trosce o jasność – sprawy kierowane do Sądu są określane literą „T” (na przykład T-1/99), a do Trybunału
Sprawiedliwości literą „C” (na przykład C-1/99).
Sąd składa się z 27 członków, których kwalifikacje, mianowanie i statut
prawny odpowiadają tym samym kryteriom i zasadom co sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Chociaż ich podstawową funkcją jest funkcja „sędziów”, mogą oni być również wzywani do pełnienia funkcji „rzeczników
generalnych” ad hoc w sprawach badanych na posiedzeniu plenarnym, a nawet w izbach, kiedy wymaga tego złożoność faktów lub sytuacji prawnej.
Dotychczas ta możliwość była rzadko stosowana.
Sąd może obradować w izbach po pięciu lub trzech sędziów, jak też w niektórych przypadkach w składzie jednego sędziego. Ponadto Sąd może obradować jako Wielka Izba (13 sędziów) lub na posiedzeniu plenarnym (27 sędziów), jeśli wymaga tego złożoność faktów lub waga sprawy. Ponad 80%
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spraw wnoszonych do Sądu rozpatrywanych jest przez izbę złożoną z trzech
sędziów.
Początkowo Sąd orzekał w ograniczonej liczbie spraw, obecnie jednak otrzymał on następujące kompetencje:
pierwszej instancji, a więc pod kontrolą prawną Trybunału Sprawiedliwości, Sąd jest właściwy do rozpoznawania skarg o unieważnienie
aktu prawnego lub o zaniechanie działania, wnoszonych przez osoby
fizyczne i prawne przeciw instytucjom UE, skarg dotyczących umów,
na podstawie klauzuli arbitrażowej, przewidzianej w umowach zawartych przez UE lub na jej rachunek, jak również skarg o odszkodowanie,
skierowanych przeciwko UE.

Q W

instancja odwoławcza Sąd wykonuje swoją kompetencję kontroli
orzeczeń sądów specjalnych.

Q Jako

Q Przewidziano

wreszcie, że w określonych dziedzinach Sąd może wydawać orzeczenia w trybie prejudycjalnym, do tej pory jednak możliwość
ta nie była wykorzystywana.

Sądy wyspecjalizowane
W celu pomocy Trybunałowi Sprawiedliwości oraz poprawy unijnej ochrony prawnej Rada UE utworzyła w 2004 r. Sąd do spraw Służby Publicznej.
Sąd ten przejmuje dotychczasową kompetencję Sądu Pierwszej Instancji
w zakresie orzeczeń dotyczących służby publicznej UE.
Składa się on z siedmiu sędziów, mających status porównywalny do członków Sądu, wybieranych na okres sześciu lat. Członkowie sądów wyspecjalizowanych są wybierani spośród osób mogących zajmować stanowiska sądowe. Sąd wyspecjalizowany może obradować w pełnym składzie, w izbach
po pięciu lub trzech sędziów lub w składzie jednego sędziego. Od orzeczeń
sądu wyspecjalizowanego można wnieść (ograniczone do kwestii prawnych)
odwołanie do Sądu. Jeżeli pierwszy rzecznik generalny (lecz nie strony!)
uzna, że zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności unijnego porządku
prawnego i jednolitej wykładni prawa unijnego, może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o poddanie orzeczenia Sądu kontroli.
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Europejski Bank Centralny (art. 129 i 130 TFUE)
Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
jest centrum unii gospodarczej i walutowej. Jest on odpowiedzialny za stabilność waluty europejskiej – euro, której wielkość emisji ma ustalać (art. 128
TFUE).
Liczne przepisy gwarantują niezależność EBC, by umożliwić mu właściwe
wypełnianie zadań. Ani EBC, ani banki państwowe nie mogą prosić o instrukcje ani przyjmować ich od instytucji czy organów unijnych, rządów
państw członkowskich czy jakichkolwiek innych organizmów. Instytucje
i organy UE oraz rządy państw członkowskich zobowiązują się do niepodejmowania prób wpływania na EBC (art. 130 TFUE).
EBC posiada radę i dyrekcję. Rada składa się z prezesów narodowych banków centralnych obecnie 16 państw członkowskich strefy euro i członków
dyrekcji. Dyrekcja, w skład której wchodzi prezes, wiceprezes i czterech innych członków, w praktyce zarządza EBC. Prezes, wiceprezes i członkowie
dyrekcji mianowani są za wspólną zgodą państw członkowskich, na zalecenie
Rady UE i po konsultacji z Parlamentem Europejskim spośród osób, których
autorytet i doświadczenie zawodowe w dziedzinie pieniądza lub bankowości
są znane. Ich mandat trwa osiem lat. Nie jest odnawialny, by zapewnić niezależność członkom dyrekcji (art. 283 TFUE).
W skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) wchodzi EBC
i narodowe banki centralne (art. 129 TFUE). ESBC określa i wdraża politykę walutową Unii; tylko on może zezwalać na emisję banknotów i monet wewnątrz Unii. Musi ponadto zarządzać oficjalnymi rezerwami walutowymi
państw członkowskich i gwarantować właściwe funkcjonowanie systemów
płatniczych Unii (art. 127 ust. 2 TFUE).

Trybunał Obrachunkowy (art. 285 i 286 TFUE)
Trybunał Obrachunkowy powstał 22 lipca 1975 r. i zaczął funkcjonować
w październiku 1977 r. w Luksemburgu. Obecnie został wyniesiony do rangi
instytucji unijnej (art. 13 Traktatu UE). Składa się z 27 członków, gdyż tyle
jest państw członkowskich. Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim
przyjmuje kwalifikowaną większością głosów listę członków, sporządzoną
zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich. Mandat członków Trybunału Obrachunkowego trwa sześć lat (art. 286 ust. 2 TFUE).
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Członkowie Trybunału Obrachunkowego wybierają spośród siebie, na
okres trzech lat, prezesa Trybunału Obrachunkowego. Jego mandat jest
odnawialny.
Zadaniem Trybunału Obrachunkowego jest badanie legalności i poprawności dochodów i wydatków UE oraz zapewnienie dobrego zarządzania finansami. W przeciwieństwie do niektórych krajowych trybunałów obrachunkowych Trybunał Obrachunkowy nie dysponuje żadnymi uprawnieniami
sądowniczymi do wykonywania władzy kontrolnej lub ścigania wykroczeń,
które wykrył podczas swych kontroli. Ma natomiast pełną swobodę wyboru przedmiotu i metod przeprowadzanej kontroli. Osoby prywatne również
mogą być jej poddane, na przykład podczas weryfikowania, czy subwencje
pochodzące ze źródeł unijnych są używane przez korzystającego z nich zgodnie z prawem unijnym.
Prawdziwym atutem Trybunału Obrachunkowego jest jawność wyników jego
kontroli. Po zamknięciu każdej kontroli jej rezultaty zamieszczane są w raporcie rocznym, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, i w ten sposób docierają do europejskiej opinii publicznej. Trybunał
może również w każdej chwili zająć stanowisko w poszczególnych kwestiach
w specjalnym raporcie, publikowanym również w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
ORGANY DORADCZE

Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 301 TFUE)
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) czuwa nad instytucjonalnym reprezentowaniem w UE różnych środowisk życia ekonomiczno-społecznego,
zwłaszcza pracodawców, pracowników, rolników, spedytorów, handlowców,
rzemieślników, przedstawicieli wolnych zawodów, szefów małych i średnich
przedsiębiorstw. Konsumenci, grupy ochrony środowiska i stowarzyszenia są
również reprezentowane w Komitecie.
Składa się on z 350 członków (doradców) wywodzących się z najbardziej
reprezentatywnych organizacji państw członkowskich. Są oni mianowani na
okres pięciu lat przez Radę, która przyjmuje listę członków, sporządzoną
zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich.
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Podział miejsc w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym jest następujący 7:
NIEMCY

24

FRANCJA

24

WŁOCHY

24

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

24

HISZPANIA

21

POLSKA

21

RUMUNIA

15

BELGIA

12

BUŁGARIA

12

REPUBLIKA CZESKA

12

GRECJA

12

WĘGRY

12

NIDERLANDY

12

AUSTRIA

12

PORTUGALIA

12

SZWECJA

12

DANIA

9

IRLANDIA

9

LITWA

9

SŁOWACJA

9

FINLANDIA

9

ESTONIA

7

ŁOTWA

7

SŁOWENIA

7

CYPR

6

LUKSEMBURG

6

MALTA

5

Doradcy są zorganizowani w trzech grupach (pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego). Opinie, które mają być przyjęte
na zgromadzeniu plenarnym, są przygotowywane w sekcjach, składających
się z doradców (których zastępcy również mogą uczestniczyć jako eksperci).

7

Źródło: Strona internetowa Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, marzec 2010 r.: 344 członków.
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Komitet Ekonomiczno-Społeczny współpracuje ponadto ściśle z komisjami
i grupami roboczymi Parlamentu Europejskiego.
Komitet, powołany przez traktaty rzymskie, w niektórych wypadkach musi
być na wniosek Komisji wysłuchany przez Radę. Może także wydawać opinie z własnej inicjatywy. Opinie stanowią syntezę niekiedy bardzo różnych
punktów widzenia, użytecznych dla Komisji i Rady, bo pozwalają im poznać,
jakich zmian życzyłyby sobie grupy, których dany wniosek dotyczy bezpośrednio. Opinie wydawane z inicjatywy Komitetu często mają znaczną wagę
polityczną, na przykład opinia z 22 lutego 1989 r. na temat podstawowych
praw socjalnych UE, która stała się podstawą „Karty socjalnej” zaproponowanej przez Komisję (i przyjętej przez jedenaście państw członkowskich).

Komitet Regionów (art. 305 TFUE)
Do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dołączył jeszcze jeden organ doradczy, utworzony na mocy Traktatu UE (traktat z Maastricht): jest to Komitet
Regionów. Na wzór Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie jest on typową
instytucją UE, ponieważ pełni jedynie funkcje doradcze, a zadania powierzone mu przez Unię nie są prawnie obowiązujące, jak w wypadku instytucji
unijnych (Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału
Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Obrachunkowego).
W Komitecie Regionów, podobnie jak w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, zasiada maksymalnie 350 członków 8. W jego skład wchodzą
przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych z państw członkowskich posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej
bądź odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem. Podział
350 miejsc między państwa członkowskie dokonany został według tego samego klucza co w przypadku Komitetu Ekonomicznego-Społecznego. Członkowie są mianowani przez Radę, która przyjmuje listę członków, sporządzoną
zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich. Ich mandat trwa
pięć lat. Członkowie Komitetu Regionów wybierają przewodniczącego i prezydium na okres dwóch i pół roku.

8
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Źródło: Strona internetowa Komitetu Regionów, marzec 2010 r.: 344 członków.
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W pewnych dziedzinach Komisja i Rada mają obowiązek konsultowania się
z Komitetem Regionów (konsultacje obowiązkowe) – są to: edukacja, kultura,
zdrowie publiczne, sieci transeuropejskie, infrastruktura transportu, telekomunikacji i energii, spójność ekonomiczno-społeczna, polityka zatrudnienia
i prawo socjalne. Ponadto Rada konsultuje się regularnie i bez obowiązującej
mocy prawnej (konsultacje fakultatywne) z Komitetem Regionów na temat
różnych projektów legislacyjnych.
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (ART. 308 TFUE)

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju UE dysponuje organem finansowym – jest to Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedzibą w Luksemburgu. Jego zadaniem jest udzielanie we wszystkich gałęziach gospodarki
pożyczek i gwarancji na rzecz słabiej rozwiniętych regionów, na modernizację czy przekształcanie przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy lub realizację
projektów uwzględniających wspólny interes wielu państw członkowskich.
EBI ma trzyczęściową strukturę: na czele stoi Rada Gubernatorów, składająca
się z ministrów finansów państw członkowskich. Ustala ona wytyczne dla
polityki kredytowej banku i zatwierdza działania EBI poza UE. Kolejną
częścią struktury EBI jest Rada Dyrektorów, składająca się z 28 dyrektorów
(po jednym z każdego państwa członkowskiego oraz jeden z Komisji Europejskiej), jak również ich 18 zastępców. Członkami Rady Dyrektorów są zazwyczaj urzędnicy piastujący wysokie stanowiska w ministerstwach finansów lub
gospodarki państw członkowskich. Rada Dyrektorów decyduje o przyznawaniu pożyczek i poręczeń, jak również o zaciąganiu pożyczek. Kontroluje ona
również zarządzanie bankiem zgodnie z wytycznymi Rady Gubernatorów.
Bieżącym zarządzaniem EBI zajmuje się Komitet Zarządzający, w skład którego wchodzi 9 osób mianowanych na sześcioletnią kadencję.
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Porządek prawny
Unii Europejskiej
Tylko prawo unijne może nadać formę opisanej powyżej „konstytucji” UE
oraz jej podstawowym wartościom i urzeczywistnić je. Dlatego też Unia jest,
z podwójnego punktu widzenia, prawdziwym fenomenem prawnym: jest
ona bowiem tworem prawa i wspólnotą przez prawo.

U NIA E UROPEJSKA JAKO TWÓR PRAWA
I WSPÓLNOTA PRZEZ PRAWO

Główne novum UE w stosunku do jej poprzedników polega na tym, że nie
ucieka się ona do użycia siły ani do podbojów w celu zjednoczenia Europy, a jedynie do siły prawa. Prawo tworzy to, czego rozlana krew i armie nie uczyniły
przez całe wieki. Jedynie bowiem zjednoczenie oparte na wolnej zgodzie ma
szansę przetrwać, jeśli jest budowane na podstawowych wartościach, takich
jak wolność i równość, oraz chronione i egzekwowane przez prawo. Na takich
podstawach powstały traktaty powołujące do życia Unię Europejską.
Jednak Unia jest nie tylko tworem prawa, lecz także osiąga swe cele, posługując się wyłącznie prawem. Inaczej mówiąc – jest to wspólnota przez
prawo: stosunki gospodarcze i społeczne między narodami państw członkowskich nie są regulowane siłą, lecz prawem unijnym, które jest podstawą systemu instytucjonalnego. Reguluje ono stosunki między instytucjami
unijnymi i określa ich procedury decyzyjne. Daje im władzę działania dzięki
rozporządzeniom, dyrektywom i decyzjom, które mogą być obowiązujące
dla państw członkowskich i ich obywateli. Każdy obywatel staje się tym
samym podmiotem Unii, podczas gdy jej porządek prawny wywiera coraz
bardziej bezpośredni wpływ na jego codzienne życie. Przyznaje mu prawa
i nakłada na niego obowiązki, jako na obywatela państwa lub członka Unii,
podlegającego porządkowi prawnemu na różnych szczeblach, jak w federacyjnym ustroju konstytucyjnym. Podobnie jak każdy inny porządek prawny również porządek prawny Unii stanowi zwarty system ochrony prawnej
w sytuacjach, kiedy prawo unijne jest kontestowane, a trzeba je stosować.
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Prawo unijne określa także stosunki między Unią a jej państwami członkowskimi. Te ostatnie muszą podejmować wszystkie właściwe środki, pozwalające sprostać obowiązkom, które na nich ciążą na mocy traktatów lub aktów
instytucji unijnych. Do tych obowiązków należy pomoc UE we właściwym
wypełnianiu jej misji i powstrzymywanie się od podejmowania działań mogących zagrażać realizacji celów traktatowych. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wszystkie szkody wyrządzone obywatelom Unii z powodu
naruszenia prawa unijnego.

ŹRÓDŁA PRAWNE PRAWA UNIJNEGO
Pojęcie „źródła prawnego” ma podwójne znaczenie: w znaczeniu pierwotnym
chodzi o powód stworzenia prawa, a więc motyw jego ustanowienia. Według tej
definicji źródłem prawa unijnego jest wola zachowania pokoju i utworzenia lepszej Europy przez zacieśnienie więzi gospodarczych; są to dwa kamienie węgielne
konstrukcji europejskiej. W terminologii prawniczej „źródłem prawnym” jest pochodzenie i usankcjonowanie prawa.
ŹRÓDŁA PRAWA UNIJNEGO
1. PRAWO PIERWOTNE
Traktaty założycielskie – ogólne zasady prawa
2. POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE UE
3. PRAWO WTÓRNE
Akty normatywne o charakterze prawodawczym
Rozporządzenia – dyrektywy – decyzje
Akty normatywne o charakterze nieprawodawczym
Akty delegowane – akty wykonawcze
Pozostałe akty normatywne
Zalecenia i opinie
Porozumienia międzyinstytucjonalne
Rezolucje, deklaracje i programy działania
4. OGÓLNE ZASADY PRAWA
5. POROZUMIENIA POMIĘDZY PAŃSTWAMI
CZŁONKOWSKIMI
Decyzje Coreperu – umowy międzynarodowe
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TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE UE – PRAWO PIERWOTNE UE

Pierwsze źródło prawne to traktaty powołujące do życia UE wraz z załącznikami, aneksami i dołączonymi protokołami oraz późniejszymi
uzupełnieniami i zmianami. Traktaty założycielskie oraz ich zmiany
i uzupełnienia, zwłaszcza w formie traktatów z Maastricht, Amsterdamu,
Nicei i Lizbony, jak również różne traktaty akcesyjne, zawierają podstawowe reguły prawne odnoszące się do celów, organizacji i funkcjonowania UE, jak również pewne elementy prawa gospodarczego. Tworzą one
ramy konstytucyjne UE, które w interesie unijnym muszą być wdrażane
przez instytucje unijne, wyposażone w tym celu w uprawnienia ustawodawcze i administracyjne. Reguły te, jako prawo bezpośrednio stworzone
przez państwa członkowskie, zwane są w terminologii prawniczej unijnym
prawem pierwotnym.
AKTY PRAWNE UE – PRAWO WTÓRNE UE

Unijne prawo wtórne to drugie ważne źródło prawa UE, utworzone przez
instytucje unijne na podstawie przekazanych im kompetencji.
Wynika ono z aktów prawodawczych, delegowanych aktów prawnych,
aktów wykonawczych oraz innych działań prawnych. „Akty prawodawcze” stanowią akty przyjmowane w drodze zwykłej lub specjalnej procedury prawodawczej (art. 289 TFUE). „Akty delegowane” to akty prawne
o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub
zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Akty
takie może przyjmować Komisja, wyraźnie upoważniona do tego w akcie
ustawodawczym. W odnośnym akcie prawodawczym ustalane są szczegółowo cele, treść, zakres obowiązywania, jak również czas trwania danego
upoważnienia. Upoważnienie to może zostać w każdej chwili odwołane
przez Radę lub Parlament Europejski. Ponadto akt delegowany może wejść
w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt prawodawczy (art. 290 TFUE).
„Akty wykonawcze” stanowią wyjątek od reguły, zgodnie z którą wszystkie środki, niezbędne do wykonania wiążących aktów prawnych UE, są
podejmowane przez państwa członkowskie zgodnie z ustawodawstwem
krajowym. W razie gdy konieczne są jednolite warunki wykonywania
prawnie wiążących aktów Unii, akty te wykonuje Komisja lub w drodze
wyjątku – Rada, przyjmując odpowiednie akty wykonawcze. Parlament
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Europejski i Rada ustalają z wyprzedzeniem przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontrolowania przez państwa członkowskie realizacji uprawnień wykonawczych przez Komisję (art. 291 TFUE). Wreszcie istnieje
cały szereg pozostałych aktów prawnych, które umożliwiają instytucjom
UE wypowiadanie się w sposób niezobowiązujący lub które regulują wewnętrzne funkcjonowanie UE i jej instytucji, takie jak porozumienia czy
konwencje między instytucjami lub ich wewnętrzne regulaminy.
Te akty prawne mogą przybierać najróżniejsze postacie. Najważniejsze
z nich zostały wymienione i zdefiniowane w artykule 288 TFUE. Jako
obowiązujące akty prawne zawierają zarazem ogólne i abstrakcyjne normy prawne oraz konkretne i indywidualne środki. Pozwalają instytucjom
unijnym na wypowiadanie się w sposób niezobowiązujący. Lista wymienionych kategorii aktów prawnych nie jest wyczerpująca. Prawo wtórne zawiera inne jeszcze akty prawne, które nie mieszczą się w tych kategoriach.
Należą do nich na przykład rezolucje, deklaracje, programy działania
lub też białe i zielone księgi. Między aktami prawnymi prawa unijnego
można zaobserwować znaczne różnice w zakresie procedury przyjmowania, mocy prawnej i adresata. Dlatego różnice te będą omawiane bardziej
szczegółowo w części poświęconej instrumentom, jakimi dysponuje UE.
Tworzenie wtórnego prawa unijnego jest zjawiskiem stopniowym. Nadaje
ono żywotność konstytucji unijnej, wywodzącej się z pierwotnego prawa
unijnego, i powoli buduje i uzupełnia europejski porządek prawny.
UMOWY MIĘDZYNARODOWE UE

To trzecie źródło prawne wiąże się z rolą UE na scenie międzynarodowej.
Europa, jako jeden z biegunów współczesnego świata, nie może się ograniczać do własnych wewnętrznych spraw. Musi również starać się rozwijać stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne z innymi krajami świata.
W tym celu zawiera z krajami niebędącymi członkami UE (tzw. państwami trzecimi) i innymi organizacjami międzynarodowymi porozumienia
międzynarodowe, od umów na temat pełnej współpracy w dziedzinie
handlu, przemysłu, techniki i działalności społecznej do porozumień dotyczących tylko niektórych towarów.
Na uwagę zasługują trzy formy stosunków umownych UE z państwami
trzecimi:
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Układy o stowarzyszeniu
Stowarzyszenie to więcej niż czysto handlowe regulacje; ma na celu ścisłą
współpracę ekonomiczną połączoną ze wsparciem finansowym partnera porozumienia przez UE (art. 217 TFUE). Istnieją trzy typy układów
o stowarzyszeniu:

Układy podtrzymujące szczególne więzi niektórych państw
członkowskich UE z państwami trzecimi
Instrument stowarzyszenia powstał po to, by utrzymywać kontakt z krajami i terytoriami zamorskimi, które z racji dawnego statusu kolonii miały
bliskie stosunki gospodarcze z Belgią, Danią, Francją, Włochami, Niderlandami i ze Zjednoczonym Królestwem. Ponieważ utworzenie wspólnej
zewnętrznej taryfy celnej w UE w dużym stopniu utrudniłoby wymianę
handlową z tymi krajami i terytoriami, konieczne było wprowadzenie
specjalnych systemów. Ich celem jest promowanie rozwoju gospodarczego
i społecznego tych krajów i terytoriów oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi i Unią jako całością (art. 198 TFUE).
Dzięki temu istnieje cały szereg regulacji preferencyjnych, które umożliwiają import towarów z tych krajów i terytoriów według obniżonej lub
zniesionej opłaty celnej. Pomoc finansowa i techniczna UE przyznawana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju. W praktyce najważniejszym
układem o stowarzyszeniu UE jest Umowa o partnerstwie UE–AKP, wiążąca UE z 70 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Umowa ta została
niedawno przekształcona w szereg umów o partnerstwie gospodarczym,
które mają państwom AKP zapewnić wolny dostęp do europejskiego rynku wewnętrznego.

Porozumienia zmierzające do przygotowania ewentualnego
przystąpienia i utworzenia unii celnej
Stowarzyszenie ma na celu również przygotowanie ewentualnego przystąpienia jakiegoś kraju do UE. Jest ono wczesną fazą przystąpienia, która
ma na celu umożliwienie krajowi kandydującemu zbliżenie jego warunków ekonomicznych do warunków panujących w UE.
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Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)
Porozumienie EOG otwiera przed pozostałymi członkami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią)
dostęp do wewnętrznego rynku UE i tworzy solidne fundamenty pod
późniejsze przystąpienie tych krajów do UE, zobowiązując je do przyjęcia
niemal dwóch trzecich prawa unijnego. Celem jest realizacja swobodnego
przepływu towarów, osób, usług i kapitału w EOG na podstawie unijnego
dorobku prawnego (prawa pierwotnego i wtórnego), utworzenie jednolitego
systemu konkurencji i subwencjonowania oraz pogłębienie współpracy w
horyzontalnych i towarzyszących działaniach politycznych (na przykład w
dziedzinie ochrony środowiska, badań naukowych i rozwoju czy edukacji).

Układy o współpracy
Układy o współpracy nie mają takiego samego zakresu jak układy o stowarzyszeniu, gdyż ich celem jest jedynie intensywna współpraca gospodarcza.
Takie układy wiążą UE z krajami Maghrebu (Algieria, Maroko i Tunezja),
państwami Mashreku (Egipt, Jordania, Liban i Syria) i z Izraelem.

Układy handlowe
Sporo układów handlowych zawarto z państwami trzecimi, ugrupowaniami państw trzecich albo w ramach organizacji międzynarodowych w dziedzinie polityki celnej i handlowej. Najważniejsze międzynarodowe układy
handlowe to Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu
(WTO) i wielostronne układy handlowe zawierane w jej ramach, zwłaszcza Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT 1994), umowy
w sprawie środków antydumpingowych, subsydiów i środków wyrównawczych,
Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), Porozumienie w sprawie
handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) i Uzgodnienia
w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów.
ŹRÓDŁA NIEPISANE

Wspólnym punktem źródeł prawa unijnego omawianego powyżej jest to,
że jest ono prawem unijnym pisanym. Ale jak każdy porządek prawny, tak
i porządek prawny UE nie może ograniczać się do norm pisanych. Są w nich
luki, które muszą być uzupełniane przez prawo niepisane.
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Ogólne zasady prawa
Źródłami niepisanego prawa unijnego są przede wszystkim ogólne zasady
prawa. Chodzi tu o normy dotyczące najistotniejszych koncepcji prawa i sprawiedliwości, jakim podlega cały porządek prawny. Prawo unijne pisane, które
reguluje głównie sytuacje ekonomiczne i społeczne, może tylko częściowo
podołać temu obowiązkowi, tak więc ogólne zasady prawa stanowią jedno z
głównych źródeł prawa unijnego. Pozwalają one wypełnić istniejące luki lub
rozwinąć prawo ustanowione dzięki wykładni zgodnej z zasadą bezstronności.
Zasady prawa są stosowane za pośrednictwem orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości, który w ramach powierzonych mu zadań „zapewnia przestrzeganie prawa przy wykładni i stosowaniu traktatu”. Punktami odniesienia ogólnych zasad prawa są zasady prawne wspólne wszystkim państwom
członkowskim. Te zasady dostarczają elementów pozwalających na zastosowanie na szczeblu UE reguły prawnej koniecznej do rozwiązania problemu.
Oprócz zasady autonomii, bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa
prawa unijnego wyróżnia się też takie zasady prawne, jak ochrona praw
podstawowych, zasada proporcjonalności, zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań, prawo bycia wysłuchanym czy zasada odpowiedzialności
państw członkowskich w razie naruszenia prawa unijnego.

Prawo zwyczajowe
Prawo zwyczajowe również należy do źródeł niepisanych prawa unijnego.
Chodzi tu o praktykę, która po stosowaniu i akceptacji zostaje prawnie ustalona i uzupełnia lub zmienia legislację pierwotną lub wtórną. Możliwość istnienia takiego prawa na szczeblu UE jest w zasadzie uznawana. Jednakże
w praktyce stosowanie prawa zwyczajowego napotyka na znaczne przeszkody
na płaszczyźnie prawa unijnego. Pierwszą przeszkodą jest istnienie specjalnej
procedury przeglądu traktatów (art. 54 Traktatu UE). To postanowienie nie
wyklucza wprawdzie ustanawiania prawa zwyczajowego, ale wzmaga trudność wypełnienia kryteriów długiego stosowania i akceptacji prawnej. Inną
przeszkodą w tworzeniu prawa zwyczajowego w instytucjach unijnych jest
to, że każde działanie instytucji może wynikać jedynie z traktatów, a nie
z rzeczywistego zachowania czy woli stworzenia stosunków prawnych przez
instytucję. W konsekwencji na płaszczyźnie traktatów prawo zwyczajowe
nie może być w żadnym wypadku ustanawiane przez instytucje UE. Mogą

0 89

A B C PR AWA U N I I EU R O PE JSK I E J

to zrobić ewentualnie państwa członkowskie, i to jedynie przestrzegając wymienionych rygorystycznych kryteriów. Praktyki i zwyczaje prawne instytucji unijnych mogą jednak być przywoływane przy wykładni reguł prawnych,
które te instytucje ustanowiły, co może zmieniać prawny i rzeczywisty zakres danego aktu prawnego. Jednak warunki i ograniczenia nakładane przez
pierwotne prawo unijne obowiązują także w tym wypadku.

Układy i umowy między państwami członkowskimi UE
Ostatnim źródłem prawa UE są układy i umowy między państwami członkowskimi. Z jednej strony chodzi o układy i umowy zawarte dla rozwiązania kwestii mających ścisłe związki z działalnością UE, ale dla których
instytucjom unijnym nie powierzono żadnych kompetencji, a z drugiej
strony o prawdziwe układy międzynarodowe między państwami członkowskimi zmierzającymi zwłaszcza do rozszerzenia terytorialnego zasięgu przepisów krajowych i utworzenia jednolitego prawa na szczeblu Unii.
Mają one znaczenie szczególnie w dziedzinie międzynarodowego prawa prywatnego. W ten sposób zawarte zostały: Konwencja o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
(1968), która w 2001 r. w odniesieniu do stosunków pomiędzy państwami
członkowskimi (z wyjątkiem Danii) zastąpiona została rozporządzeniem
Rady i tym samym przekształcona we wtórne prawo unijne, Konwencja o wzajemnym uznawaniu spółek i osób prawnych (1968), Konwencja
w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty
zysków przedsiębiorstw powiązanych (1990) oraz Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (1980).

INSTRUMENTY, JAKIMI DYSPONUJE UE
Podczas tworzenia UE musiała powstać koncepcja systemu unijnych aktów
prawnych. Główną kwestią, jaka się wówczas pojawiła, było zdefiniowanie natury i skutków aktów unijnych. Należało wziąć pod uwagę z jednej
strony fakt, że instytucje musiały mieć możliwość skutecznego – czyli niezależnego od woli państw członkowskich – wyrównywania różnic w warunkach gospodarczych, społecznych, a nawet ekologicznych w państwach
członkowskich, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki wszystkim obywatelom Unii. Z drugiej strony nie mogły one interweniować bardziej niż
to konieczne w państwowe porządki prawne. Całość systemu normatywnego UE podlega zatem następującej zasadzie: przepisy krajowe muszą być
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zastąpione aktem unijnym, kiedy konieczny jest szczegółowy tekst, wspólny dla wszystkich państw członkowskich. W przeciwnym razie trzeba pozostawić swobodę państwowym systemom prawnym.
W tym kontekście stworzono instrumenty pozwalające instytucjom unijnym wpływać w różnym stopniu na państwowe porządki prawne. W wyjątkowym przypadku normy krajowe są zastępowane normami unijnymi.
Ponadto istnieją przepisy unijne pozwalające instytucjom UE na pośrednie
oddziaływanie na porządek prawny państw członkowskich. Możliwe jest
jeszcze, dla uregulowania konkretnego przypadku, podjęcie środków wobec
wskazanej lub możliwej do wskazania osoby. Wreszcie niektóre akty prawne
nie zawierają żadnego przepisu wiążącego dla państwa członkowskiego lub
obywateli UE.
Z punktu widzenia adresatów i skutków, jakie powodują, akty prawne systemu normatywnego Unii Europejskiej mogą być przedstawione w następujący sposób:
ADRESACI

SKUTKI

ROZPORZĄDZENIE

wszystkie państwa
członkowskie, osoby
fizyczne i prawne

stosowane bezpośrednio
i wiążące w całości

DYREKTYWA

wszystkie lub wybrane
państwa członkowskie

wiążąca w zakresie
wskazanych rezultatów,
bezpośrednio skuteczna
tylko w szczególnych
warunkach

DECYZJA

nieokreślony
krąg osób,
wszystkie lub wybrane
państwa członkowskie,
określone osoby
fizyczne lub prawne

stosowana bezpośrednio
i wiążąca w całości

ZALECENIE

wszystkie lub określone
państwa członkowskie,
inne instytucje UE,
pojedyncze osoby

niewiążące

OPINIA

wszystkie lub określone
państwa członkowskie,
inne instytucje UE,
nieokreślony krąg
adresatów

niewiążąca
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ROZPORZĄDZENIA

Akty prawne, przez które instytucje unijne ingerują najbardziej w krajowe
porządki prawne, to rozporządzenia. Odznaczają się one dwiema cechami
dość niezwykłymi w prawie międzynarodowym:
charakter unijny, czyli szczególną cechę tego samego prawa
w całej Unii, bez względu na granice, jednolicie i integralnie ważnego
we wszystkich państwach członkowskich. Państwom członkowskim
nie wolno stosować w sposób niepełny przepisów jakiegoś rozporządzenia lub dokonywać ich selekcji, by wyeliminować zasady, którym
przeciwstawiały się już w procedurach decyzyjnych albo które są
sprzeczne z niektórymi interesami państwowymi: podobnie państwo
członkowskie nie może uniknąć wiążącego charakteru przepisów rozporządzeń, powołując się na rozporządzenia i praktyki prawa krajowego.

Q mają

możliwość ich bezpośredniego stosowania, czyli rozporządzenia
tworzą to samo prawo, chociaż państwo nie wydało szczegółowych
poleceń, bezpośrednio przyznając prawa obywatelom Unii lub narzucając im bezpośrednio obowiązki. Państwa członkowskie, ich instytucje i władze są bezpośrednio związane prawem unijnym i muszą go
przestrzegać tak jak prawa krajowego.

Q istnieje

Podobieństwa między tymi aktami i przepisami krajowymi są wyraźne.
Kiedy są one przyjmowane w ramach procedury współdecydowania z Parlamentem Europejskim (patrz następny rozdział), mogą być zakwalifikowane
jako „akty prawodawcze”. Natomiast rozporządzenia, które są przyjmowane tylko przez Radę lub Komisję, nie są zatwierdzane przez Parlament i nie
wykazują – przynajmniej formalnie – istotnych cech ustawy.
DYREKTYWY

Dyrektywa jest drugim po rozporządzeniu instrumentem UE. Próbuje
ona pogodzić poszukiwanie niezbędnej jedności prawa unijnego z zachowaniem różnorodności i odrębności państwowych. W przeciwieństwie do
rozporządzenia głównym celem dyrektywy nie jest harmonizacja prawna,
ale zbliżenie legislacji. Pozwoli to na stopniowe eliminowanie sprzeczności
i różnic między legislacjami krajowymi, aż do osiągnięcia takiej sytuacji,
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w której w każdym państwie członkowskim warunki będą tak zbliżone, jak
to tylko możliwe. Dyrektywa jest zatem jednym z podstawowych instrumentów tworzenia rynku wewnętrznego.
Dyrektywa jest wiążąca dla państw członkowskich jedynie w zakresie
wyników, jakie trzeba osiągnąć. Pozostawia im natomiast wybór form
i środków, które podejmą dla osiągnięcia celów unijnych w ramach swego
wewnętrznego porządku prawnego. Ten sposób zobowiązywania państw
członkowskich jest przejawem woli łagodzenia ingerencji w krajowe systemy prawne i administracyjne. Przy osiąganiu celów unijnych państwa
członkowskie mogą tym samym mieć na względzie specyfikę państwową.
Przepisy dyrektywy nie zastępują automatycznie krajowych reguł prawnych, ale nakładają na państwa członkowskie obowiązek przystosowania
swego prawa państwowego do przepisów unijnych. Zazwyczaj wymaga to
dwuetapowej procedury legislacyjnej.
W pierwszym etapie na szczeblu UE wynik, do którego zmierza dyrektywa, ustalony jest jako obowiązujący dla wskazanego adresata, czyli jednego, kilku lub wszystkich państw członkowskich. Rezultat musi zostać
osiągnięty w określonym terminie. Instytucje unijne mogą definiować ten
wynik w sposób tak precyzyjny, że państwom członkowskim nie pozostaje
żaden margines swobody, by wnieść jakieś zmiany. Ta możliwość jest stosowana głównie dla norm technicznych i ochrony środowiska.
Podczas drugiego etapu na szczeblu krajowym rezultat, ustalony na szczeblu UE, zostaje osiągnięty w ustawodawstwie państw członkowskich.
Chociaż państwa członkowskie mają w zasadzie wolność wyboru form
i środków transpozycji, to do oceny jej zgodności z prawem unijnym stosowane są kryteria UE. Jest zasada, w myśl której transpozycja ma tworzyć
stan prawny pozwalający określać w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny prawa i obowiązki wynikające z przepisów dyrektywy, by obywatel europejski miał możliwość zastosować się do nich lub przeciwstawić
się im przed sądem krajowym. W zasadzie konieczne jest przyjmowanie
wiążących aktów krajowych, a nawet anulowanie lub zmiana istniejących
przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych. Zwykła
praktyka administracyjna nie wystarczy, gdyż może ona zostać dowolnie zmieniona przez odpowiednie władze i nie cieszy się wystarczającą
jawnością.
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Dyrektywa nie ustanawia bezpośrednich praw i obowiązków dla obywateli
UE; ich odbiorcami są jedynie państwa członkowskie. Dopiero wdrożenie
dyrektywy przez kompetentne władze państwowe przyznaje obywatelom
prawa lub nakłada na nich obowiązki. Tak długo jak państwa członkowskie wypełniają zobowiązania nałożone na mocy unijnych aktów prawnych,
obywatele UE nie mogą ponieść żadnej szkody. Grozi im jednak, że znajdą
się w niekorzystnej sytuacji, jeśli wymagane krajowe akty wykonawcze nie
zostały przyjęte lub zrobiono to w sposób niepełny, chociaż osiągnięcie celu
wyznaczonego w dyrektywie byłoby dla nich korzystne. Aby zapobiec tym
niedogodnościom, Trybunał Sprawiedliwości postanowił, że w pewnych
okolicznościach obywatel unijny może powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, czyli skorzystać z prawa, które ta mu daje, a w razie potrzeby
spowodować uznanie jej przez sąd krajowy. Trybunał ustalił warunki tego
skutku bezpośredniego, mianowicie:
Q przepisy

dyrektywy muszą określać prawa przedsiębiorstw lub obywateli unijnych w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny;

Q powołanie

się na to prawo nie musi być związane z żadnym warunkiem lub obowiązkiem;

Q ustawodawcy

krajowemu nie może zostać udzielony żaden zakres
swobodnego uznania w określaniu treści danego prawa;

Q termin

wyznaczony na transpozycję dyrektywy musi już upłynąć.

Orzecznictwo Trybunału na temat bezpośrednich skutków dyrektyw
opiera się na uznaniu, że państwo członkowskie dokonuje nadużycia, kiedy stosuje swoje prawo, podczas gdy powinno je dostosować zgodnie ze
wskazaniami dyrektyw. Temu niedopuszczalnemu stosowaniu prawa przez
państwo członkowskie zapobiega uznanie bezpośredniego skutku dyrektywy, ponieważ unika się w ten sposób sytuacji, w której państwo członkowskie mogłoby skorzystać z nieprzestrzegania prawa unijnego. W tym
znaczeniu bezpośredni skutek dyrektyw ma charakter sankcji. Jest zatem
logiczne, że do tej pory Trybunał Sprawiedliwości przyznawał dyrektywom bezpośredni skutek tylko w stosunkach między obywatelami UE
a państwami członkowskimi i tylko wtedy, gdy bezpośredni skutek przynosił korzyść, a nie szkodę obywatelowi UE, czyli tylko w wypadku, gdy
prawo unijne zawierało uregulowania bardziej korzystne dla obywatela
niż nieprzystosowane prawo krajowe (efekt bezpośredni wertykalny). To, że
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bezpośredni skutek przepisów dyrektywy na korzyść jednego obywatela
może działać nieuchronnie na niekorzyść innego obywatela (tzw. dyrektywa z podwójnym skutkiem, z którą często można się zetknąć w prawie
zamówień publicznych lub w prawie ochrony środowiska), nie stoi na przeszkodzie stosowaniu efektu bezpośredniego wertykalnego. Tę niekorzyść
należy traktować jedynie jako negatywne oddziaływanie prawne, które jest
wynikiem zobowiązania państw członkowskich do dostosowania swojego
porządku prawnego po upływie terminu wyznaczonego na transpozycję
dyrektywy (większa niekorzyść nie wynika z uznania efektu bezpośredniego wertykalnego dyrektywy).
Bezpośredni skutek dyrektyw w stosunkach między obywatelami (skutek
bezpośredni horyzontalny) został natomiast odrzucony przez Trybunał Sprawiedliwości. Represyjny charakter skutku bezpośredniego doprowadził Trybunał do konkluzji, że skutek ten nie może zachodzić między jednostkami,
ponieważ nie mogą one być uznawane za odpowiedzialne za błędy państw
członkowskich. Przeciwnie, mogą opierać się na zasadzie bezpieczeństwa
prawnego i zaufania. Obywatele unijni muszą być pewni, że skutki dyrektywy
mogą im być przeciwstawiane jedynie w granicach państwowych zasad transpozycji. W najnowszym orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości zrelatywizował jednak swoje stanowisko dotyczące odrzucenia bezpośredniego skutku
dyrektyw w stosunkach pomiędzy jednostkami. Skutek ten jest ograniczony
do sytuacji, w których jedna strona umowy podnosi prawo wynikające z dyrektywy przeciwko prawu drugiej strony wynikającemu z ustawodawstwa
krajowego. Otwiera to drogę do horyzontalnego stosowania obowiązujących
bezpośrednio przepisów dyrektywy w sytuacjach dotyczących na przykład
przestrzegania obiektywnego prawa krajowego (np. przedsiębiorstwo chce
zmusić konkurencję do przestrzegania przepisów prawa narodowego, które
naruszają przepisy dyrektywy) lub egzekwowania obowiązków wynikających z prawa krajowego, które przeciwstawiają się dyrektywie (np. odmowa
wykonania umowy z powołaniem się na przepisy zakazujące, których źródłem jest prawo krajowe, a które uchybiają przepisom dyrektywy).
Bezpośredni skutek dyrektywy niekoniecznie zakłada, że przepis dyrektywy
nadaje jednostce określone prawa. O wiele częściej przepisy dyrektyw mają
bezpośredni skutek w tym zakresie, w jakim wywierają one również skutek
obiektywny. Uznanie tego skutku regulują te same warunki, jakie dotyczą
skutku bezpośredniego, z jedyną różnicą, że zamiast jasno i precyzyjnie określonego prawa obywatela lub przedsiębiorstwa UE ustalone są jasne i precyzyjne
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zobowiązania państw członkowskich. W tym przypadku wszystkie instytucje, a więc organy ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze państw członkowskich, są związane dyrektywą i z urzędu mają obowiązek przestrzegania
i stosowania jej przepisów, nadrzędnych w stosunku do prawa krajowego.
Konkretnym tego skutkiem jest również zobowiązanie do wykładni prawa
krajowego w zgodzie z dyrektywami („wykładnia zgodna z dyrektywami”)
oraz w razie wątpliwości do uznawania pierwszeństwa przepisów dyrektywy wobec prawa krajowego odmiennie regulującego daną kwestię. Ponadto dyrektywy posiadają również określony skutek zawieszający dla państw
członkowskich, jeszcze zanim upłynie termin ich implementacji. W związku
z obowiązkiem osiągnięcia celu dyrektywy oraz przestrzegania unijnej zasady lojalności (art. 4 Traktatu UE) państwa członkowskie już przed upływem
terminu transpozycji mają zaniechać wszelkich działań, które mogłyby poważnie zagrozić osiągnięciu wyznaczonego w dyrektywie celu.
Ponadto w swych orzeczeniach w sprawach Francovich i Bonifaci z 1991 r.
Trybunał Sprawiedliwości oświadczył, że państwa członkowskie są zobowiązane do naprawy szkód poniesionych przez obywateli z powodu
niedokonania lub dokonania w niepoprawny sposób transpozycji dyrektyw. Pytanie, jakie postawiono w tych sprawach, dotyczyło odpowiedzialności państwa włoskiego za spóźnioną transpozycję dyrektywy
Rady nr 80/987/EWG z dnia 20 października 1980 r., odnoszącej się do
ochrony pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. Dyrektywa
ta gwarantuje pracownikom prawo pobierania pensji przez pewien okres
poprzedzający niewypłacalność pracodawcy lub spowodowane nią zwolnienie z pracy. Trzeba było stworzyć instytucje gwarantujące, niedostępne dla innych wierzycieli pracodawcy, których finansowanie musiało być
zapewnione przez pracodawców i/lub władze publiczne. Trybunał Sprawiedliwości musiał rozwiązać następujący problem: ta dyrektywa miała
na celu stworzenie subiektywnego prawa pracowników do kontynuowania
pobierania pensji, dzięki funduszom instytucji powierniczej, która miała
powstać. Prawo to jednak nie mogło być zastosowane bezpośrednio, a zatem nie można się było na nie powoływać przed sądami krajowymi, gdyż
z powodu niedokonania transpozycji tej dyrektywy instytucja gwarantująca nie została utworzona i dłużnik zobowiązany do wypłacania odszkodowania pracownikowi nie został wskazany. W swym orzeczeniu Trybunał
Sprawiedliwości uznał, że nie transponując tej dyrektywy, państwo włoskie
pozbawiło pracowników prawa, które przyznawała im dyrektywa, i dlatego
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winne im było odszkodowanie. Według Trybunału obowiązek naprawy
szkód, chociaż nie jest wyraźnie sformułowany w prawie unijnym, stanowi
integralną część unijnego porządku prawnego, ponieważ jego pełna skuteczność i ochrona prawa byłaby ograniczona, jeśli obywatel UE nie miałby możliwości otrzymania odszkodowania, kiedy jego prawa są naruszane
z powodu sprzecznych z prawem unijnym działań państw członkowskich.
DECYZJE

Trzecią kategorią aktów prawnych w systemie normatywnym UE są decyzje. Skuteczne stosowanie traktatów unijnych i rozporządzeń jest możliwe
tylko wtedy, jeśli instytucje unijne, w przypadku kiedy zobowiązane są do
wdrażania prawa unijnego, mają możliwość bezpośredniego oddziaływania na sytuację obywateli Unii, przedsiębiorstw lub państw członkowskich.
W państwowych porządkach prawnych jest dokładnie tak samo, gdyż administracja krajowa ustala wiążące dla obywateli warunki stosowania prawa w konkretnym przypadku.
W unijnym porządku prawnym funkcję tę pełnią decyzje. Są one typowym
aktem prawnym, przez który instytucje unijne regulują pojedyncze przypadki w wiążący sposób. Za pomocą decyzji instytucje UE mogą wymagać
od państwa członkowskiego albo od obywatela Unii jakiegoś działania lub
zaniechania działania, przyznać mu jakieś prawa lub nałożyć na niego obowiązki.
Decyzja ma następujące cechy strukturalne:
znaczenie indywidualne, które odróżnia ją od rozporządzenia.
Adresaci decyzji muszą być konkretnie wskazani i zobowiązani
w sposób indywidualny. Wystarczy, by w chwili przyjęcia decyzji
można było określić kategorię osób, której dotyczy dana decyzja,
i by nie mogła ona zostać rozszerzona w późniejszym okresie. W tym
kontekście decydująca jest zwłaszcza treść decyzji; musi ona bowiem
w sposób indywidualny i bezpośredni wpływać na sytuację podmiotów prawnych. Może się więc zdarzyć, że osoby trzecie również będą
podlegać indywidualnej decyzji, na przykład z racji szczególnych indywidualnych cech lub specjalnych okoliczności odróżniających je
od wszystkich innych osób i określających je w ten sam sposób co
samego adresata;

Q ma
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jest obowiązująca we wszystkich swoich elementach, co odróżnia ją od dyrektyw, które są obowiązkowe tylko co do rezultatu,
jaki mają przynieść;

Q decyzja

są dla adresatów bezpośrednio wiążące. Ponadto decyzja skierowana do państwa członkowskiego może także, w podobnych warunkach co dyrektywa, mieć dla obywateli Unii ten sam bezpośredni
skutek.

Q decyzje

ZALECENIA I OPINIE

Jest to ostatnia kategoria aktów, wyraźnie zapisana w traktatach unijnych.
Pozwala ona instytucjom UE na wypowiadanie się w sposób niezobowiązujący – czyli bez obowiązku prawnego dla adresatów – na temat państw
członkowskich i w pewnych wypadkach również obywateli Unii.
Zalecenia sugerują adresatowi odpowiednie zachowanie, nie nakładając
na niego obowiązku prawnego. W ten sposób, kiedy zachodzi obawa, że
przyjęcie lub zmiana przepisu ustawowego lub administracyjnego państwa
członkowskiego zagrozi warunkom konkurencji na wspólnym rynku, Komisja Europejska może zalecić zainteresowanemu państwu odpowiednie
środki dla uniknięcia zakłóceń (por. art. 117 ust. 1 zdanie drugie TFUE).
Opinie są natomiast wydawane przez instytucje unijne, kiedy chodzi o ocenę aktualnej sytuacji lub pewne fakty w Unii Europejskiej czy państwach
członkowskich. Częściowo służą one również do przygotowania późniejszych wiążących aktów prawnych lub są warunkiem wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (por. art. 258 i 259 TFUE).
Zalecenia i opinie mają jednak przede wszystkim charakter polityczny
i moralny. Wprowadzając te akty, autorzy traktatów mieli nadzieję, że zainteresowani dobrowolnie przychylą się do rady, która zostanie im udzielona,
lub wyciągną wnioski z oceny sytuacji, ze względu na uznanie, jakim się
cieszą instytucje unijne, i fakt, że dysponują one całościowym oglądem i ich
informacje wykraczają poza ramy państwowe. Jednakże zalecenia i opinie
mogą również mieć pośrednie skutki prawne, jeśli tworzą warunki wstępne
dla przyszłych obowiązujących aktów prawnych lub jeśli instytucja unijna
zobowiązuje sama siebie, co może w pewnych warunkach przyczyniać się
do powstania uzasadnionego oczekiwania.
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REZOLUCJE, DEKLARACJE I PROGRAMY DZIAŁAŃ

Oprócz aktów prawnych przewidzianych w traktatach instytucje unijne
dysponują także różnymi innymi instrumentami działania dla kształtowania unijnego porządku prawnego. W praktyce unijnej najważniejszymi
instrumentami są rezolucje, deklaracje i programy działań.
Rezolucje: Mogą być przyjmowane przez Radę Europejską, Radę lub Parlament Europejski. Rezolucje zawierają wspólne zamiary i opinie na temat
ogólnego procesu integracji i specyficznych zadań na płaszczyźnie unijnej
i pozaunijnej. Rezolucje odnoszące się do spraw wewnętrznych UE mogą
dotyczyć podstawowych aspektów unii politycznej, polityki regionalnej,
polityki energii oraz unii gospodarczej i walutowej, szczególnie wprowadzania europejskiego systemu walutowego. Polityczne znaczenie rezolucji
polega zwłaszcza na tym, że wyznaczają kierunek przyszłych prac Rady.
Jako manifestacja wspólnej woli politycznej znacznie ułatwiają poszukiwanie
obszarów porozumienia w Radzie. Ponadto gwarantują minimum koordynacji między władzami krajowymi a unijnymi. Każda ich ocena prawna
musi również brać pod uwagę tę ostatnią funkcję, co oznacza, że rezolucja musi pozostać elastycznym instrumentem, nieobciążonym zbytnio wymogami i obowiązkami prawnymi.
Deklaracje: Istnieją dwa typy deklaracji. Kiedy dotyczą one rozwoju Unii,
na wzór deklaracji odnoszących się do UE, demokracji czy praw podstawowych, zbliżone są przeważnie do rezolucji. Te deklaracje mają dotrzeć do jak
największej liczby odbiorców lub do specyficznej grupy. Inne deklaracje są
przyjmowane w ramach procesu decyzyjnego Rady. Członkowie Rady wyrażają wspólne lub indywidualne opinie na temat wykładni decyzji podejmowanych w Radzie. Deklaracje interpretujące są powszechnym zjawiskiem
w Radzie i odgrywają najważniejszą rolę w poszukiwaniu kompromisu.
Doniosłość prawna tych deklaracji musi być oceniana w świetle ogólnych
zasad wykładni, według których wykładnia przepisów zależy w wielkim
stopniu od intencji jej autora. Jednak zasada ta obowiązuje tylko wtedy,
gdy deklaracje te są wystarczająco znane, ponieważ niemożliwe byłoby na
przykład ograniczenie wtórnego prawa unijnego uznającego bezpośrednie
prawa obywateli za pomocą porozumień pomocniczych, które nie byłyby
podane do publicznej wiadomości.
Programy działań: Te programy, ustalane przez Radę i Komisję Europejską
z ich własnej inicjatywy lub na prośbę Rady Europejskiej, mają na celu
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2–3 grudnia 1985 r., Luksemburg
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej federaliści europejscy
demonstrują na rzecz Unii Europejskiej i zniesienia granic,
które zostanie zrealizowane pomiędzy określonymi
państwami dopiero dziesięć lat później.

10 0

A B C PR AWA U N I I EU R O PE J SK I E J

realizację programów legislacyjnych i ogólnych celów traktatowych. Kiedy
programy te są wyraźnie zapisane przez traktaty, instytucje unijne muszą
przestrzegać tych przepisów przy planowaniu programów. W praktyce
unijnej są one wydawane w formie tzw. białych ksiąg. Natomiast inne programy są w praktyce uznawane za zwykłe wytyczne, nieposiadające żadnego
obowiązującego skutku prawnego. Świadczą one jednak o woli dostosowania się instytucji do przepisów. W praktyce unijnej przyjmują one formę
zielonych ksiąg.
PUBLIKACJA I PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Akty prawne o charakterze prawodawczym w formie rozporządzeń, dyrektyw skierowanych do wszystkich państw członkowskich lub skierowanych
do nieokreślonego adresata decyzji są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L (legislacja; législation – L). Wchodzą one
w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia
po ich publikacji.
Akty prawne o charakterze nieprawodawczym są podpisywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła, i publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, seria C (komunikaty; communication – C).
Inne dyrektywy, jak również decyzje, które wskazują adresata, są notyfikowane adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
Akty prawne o charakterze nieobowiązującym nie podlegają publikacji lub
obowiązkowi podania do wiadomości. Z reguły jednak są one publikowane w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej, seria C.

PROCEDURA LEGISLACYJNA UE
W przeciwieństwie do systemów państwowych, w których wola polityczna
rodzi się w Parlamencie – w UE na proces ten długo wywierali wpływ
przedstawiciele rządów zgromadzonych w Radzie. Przyczyna tego jest prosta: UE nie zrodziła się z woli „ludu europejskiego”, lecz zawdzięcza swe
istnienie i strukturę państwom członkowskim. Te zaś przekazały część
swej suwerenności nie bez trudności i zdecydowały się na to dopiero w zamian za silną pozycję w procedurze legislacyjnej UE. Niemniej jednak wraz
z ewolucją i umacnianiem się unijnego porządku prawnego ten podział
kompetencji w procesie decyzyjnym UE, początkowo ukierunkowany
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przede wszystkim na interesy państw członkowskich, ustąpił miejsca systemowi decyzyjnemu o wiele bardziej zrównoważonemu, dzięki nieustannemu wzmacnianiu pozycji Parlamentu Europejskiego. W ten sposób od
zwykłych konsultacji z Parlamentem Europejskim doszło do współpracy
między Parlamentem a Radą, potem do współdecydowania Parlamentu
w procesie prawodawczym UE.
Traktat z Lizbony umocnił również element demokratyczny tego procesu,
wynosząc współdecydowanie Parlamentu do rangi zasady ogólnej. Procedura współdecydowania polega na wspólnym przyjęciu na wniosek Komisji
rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji przez Parlament Europejski oraz
Radę. W nielicznych, wyraźnie uregulowanych przypadkach rozporządzenia, dyrektywy lub decyzje przyjmowane są w drodze specjalnej procedury
prawodawczej przez Parlament Europejski z udziałem Rady lub przez Radę
z udziałem Parlamentu Europejskiego. Uzupełnieniem tych procedur jest
procedura zgody, która pozostawia Parlamentowi Europejskiemu ostateczną
decyzję dotyczącą wejścia w życie aktu prawnego, oraz procedura uproszczona, która ma zastosowanie w przypadku przyjmowania niewiążących
aktów prawnych oraz aktów przyjmowanych przez instytucję unijną w ramach jej własnych kompetencji.

Przebieg procedury
Faza opracowywania wniosków
Zasadniczo procedurę otwiera Komisja, która opracowuje wniosek planowanej normy unijnej (prawo inicjatywy). Inicjatywa ta podejmowana jest
przez kompetentną służbę Komisji w konkretnej dziedzinie ekonomicznej, przy czym Komisja odwołuje się często do rad ekspertów krajowych.
Konsultacje z nimi przeprowadzane są częściowo w ramach komitetów
utworzonych w tym celu lub w formie procedury konsultacji ad hoc prowadzonej przez służby Komisji. Komisja nie jest jednak zobowiązana do
przychylenia się do opinii ekspertów krajowych podczas opracowywania
propozycji. Nad projektem przygotowanym przez Komisję, szczegółowo
ustalającym treść i formę przewidywanej normy, dyskutują członkowie
Komisji i ostatecznie zatwierdzają go zwykłą większością głosów. Jest on
wtedy przekazywany jako wniosek Komisji do Rady oraz do Parlamentu
Europejskiego, jak również do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego lub
do Komitetu Regionów, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
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KOMISJA
Wnioski

KOMITET
REGIONÓW

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

PARLAMENT
EUROPEJSKI

Stanowisko PE oraz opinia komitetów

RADA

(pierwsze czytanie)
Brak propozycji poprawek przez PE
lub akceptacja wszystkich
poprawek przez Radę
Przyjęcie aktu prawnego

lub

Stanowisko Rady

PARLAMENT EUROPEJSKI

(drugie czytanie)
Przyjęcie stanowiska
Rady

Odrzucenie
stanowiska Rady
większością głosów
swoich członków

Wniesienie poprawek
większością głosów
swoich członków

Przyjęcie aktu prawnego
w brzmieniu odpowiadającym
stanowisku Rady

Zakończenie procedury
ustawodawczej – akt prawny
nie dochodzi do skutku

KOMISJA
Przyjmuje poprawki PE

Odrzuca poprawki PE
RADA

(drugie czytanie)
Przyjęcie poprawek
kwalifikowaną
większością głosów
przyjęcie aktu prawnego

Odrzucenie
poprawek przez
Radę

Jednomyślne
przyjęcie poprawek
przyjęcie aktu prawnego

KOMITET POJEDNAWCZY RADA/PE
Porozumienie
potwierdzenie wyniku przez
Radę i PE w trzecim czytaniu

Brak porozumienia
proponowany akt uważa się
za odrzucony – zakończenie
procedury prawodawczej
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Pierwsze czytanie w PE i w Radzie
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przedstawia propozycję głównej komisji Parlamentu do opracowania. Nad wynikiem dyskusji komisji
obraduje Parlament Europejski, wydając opinię, która zawierać może przyjęcie lub odrzucenie proponowanego aktu, jak również propozycję wniesienia do niego poprawek. Parlament Europejski przekazuje swoją opinię
Radzie.
W pierwszym czytaniu Rada może postąpić w sposób następujący:
Q Jeżeli

Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, proponowany akt zostaje przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego; procedura ustawodawcza jest tym
samym zakończona.

Q Jeżeli

Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu Europejskiego,
przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je
Parlamentowi Europejskiemu.

Rada informuje w pełni Parlament Europejski o powodach, które skłoniły
ją do przyjęcia stanowiska w pierwszym czytaniu. Komisja informuje Parlament Europejski o szczegółach swojego stanowiska.

Drugie czytanie w PE i w Radzie
W drugim czytaniu Parlament Europejski w terminie trzech miesięcy od
przekazania stanowiska Rady dysponuje trzema możliwościami działania:
1. Parlament może zatwierdzić stanowisko Rady lub nie wypowiedzieć się. Wówczas dany akt uważa się za przyjęty w brzmieniu,
które odpowiada stanowisku Rady.
2. Parlament może odrzucić stanowisko Rady większością głosów
członków wchodzących w jego skład. Wówczas proponowany akt
uważa się za nieprzyjęty i procedura legislacyjna uważana jest za
zakończoną.
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3. Parlament może zaproponować poprawki do stanowiska Rady
większością głosów członków wchodzących w jego skład. Zmieniony w ten sposób tekst jest przekazywany Radzie i Komisji, która
wydaje opinię w przedmiocie tych poprawek.
Rada obraduje nad zmienionym stanowiskiem. Dysponuje trzema możliwościami działania w okresie trzech miesięcy:
1. Rada może przyjąć wszystkie poprawki, dany akt uważa się wówczas
za przyjęty; Rada stanowi większością kwalifikowaną, jeżeli również
Komisja przyjmuje poprawki PE. Jeżeli nie ma to miejsca, Rada może
zatwierdzić poprawki PE wyłącznie jednomyślnie.
2. Rada może nie przyjąć wszystkich poprawek lub niezbędna większość głosów może nie zostać osiągnięta. Wówczas wszczynana jest
procedura pojednawcza.

Procedura pojednawcza
Przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym Parlamentu
zwołuje komitet pojednawczy. Komitet ten gromadzi obecnie na zasadzie
parytetu 27 przedstawicieli Rady i 27 przedstawicieli Parlamentu. Komitet pojednawczy ma za zadanie doprowadzić do porozumienia w sprawie
wspólnego projektu większością kwalifikowaną głosów w terminie sześciu
tygodni od jego zwołania, na podstawie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w drugim czytaniu.
Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego i podejmuje
wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk Parlamentu
Europejskiego i Rady.
Jeżeli w terminie sześciu tygodni od jego zwołania komitet pojednawczy
nie zatwierdzi wspólnego projektu, proponowany akt uważa się za nieprzyjęty.

Trzecie czytanie w PE i w Radzie
Jeżeli w terminie sześciu tygodni komitet pojednawczy zatwierdzi wspólny
projekt, Parlament Europejski i Rada dysponują terminem sześciu tygodni
od tego zatwierdzenia na przyjęcie danego aktu zgodnie z tym projektem,
przy czym Parlament Europejski stanowi większością oddanych głosów,
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a Rada – większością kwalifikowaną. Jeżeli nie uczynią tego, proponowany
akt uważa się za nieprzyjęty, a procedurę za zakończoną.

Publikacja
Ostateczna forma przyjętego aktu prawnego jest opracowywana obecnie
w 23 językach urzędowych UE: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim,
estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim
i włoskim, podpisywana przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącego Rady i publikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub jeżeli akt prawny jest skierowany do określonego adresata, jest on notyfikowany adresatowi.
Wprowadzenie procedury współdecydowania stanowi dla Parlamentu
Europejskiego wyzwanie i szansę zarazem. Wprawdzie będzie ona mogła
skutecznie funkcjonować jedynie, jeśli komitet pojednawczy osiągnie porozumienie, niemniej jednak jest ona zalążkiem fundamentalnej zmiany
stosunków między Parlamentem a Radą. Te dwie instytucje po raz pierwszy stają na równi w procedurze legislacyjnej. Do Parlamentu i do Rady
należy teraz udowodnienie zdolności znajdowania kompromisów politycznych i porozumiewania się w ramach komitetu pojednawczego na temat
wspólnego projektu.
PROCEDURA ZGODY

Równie ważną formą uczestniczenia Parlamentu Europejskiego w unijnej
procedurze legislacyjnej jest procedura opinii pozytywnej. Zakłada ona, że
akt legislacyjny, by został przyjęty, musi być zatwierdzony przez Parlament.
Jednak ta procedura nie pozwala Parlamentowi oddziaływać bezpośrednio
na treść aktów. W ramach procedury opinii pozytywnej nie może on na
przykład proponować lub narzucać poprawek. Jego rola polega jedynie na
zatwierdzaniu lub odrzucaniu proponowanego aktu.
Procedura ta stosowana jest w odniesieniu do przystąpienia państw
do UE, zawierania układów o stowarzyszeniu, porozumień o poważnych
dla UE konsekwencjach finansowych oraz porozumień politycznych
z państwami trzecimi, które obowiązuje zwykła procedura ustawodawcza
(art. 218 ust. 6 TFUE).
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PROCEDURA UPROSZCZONA

W procedurze uproszczonej akty instytucji unijnych przyjmowane są bez
uprzedniego wniosku Komisji.
Ta procedura stosowana jest przede wszystkim dla środków wprowadzanych przez Komisję w ramach jej własnych kompetencji (na przykład zatwierdzenie pomocy państwa).
Procedura uproszczona stosowana jest oprócz tego w aktach o charakterze
nieobowiązującym, zwłaszcza w zaleceniach i opiniach Rady oraz w opiniach Rady i Komisji. W tym wypadku uprawnienia Komisji nie ograniczają się do przypadków przewidzianych przez traktaty, ale może ona
również formułować zalecenia i opinie, jeśli uzna to za konieczne.
Zasadniczo w procedurze uproszczonej akty prawne przyjmowane są zwykłą większością głosów.

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ UE
Unia, która uważa się za wspólnotę prawną, musi udostępniać podległym
jej podmiotom prawnym kompletny i skuteczny system ochrony prawnej.
System ochrony prawnej UE spełnia to wymaganie. Uznaje on prawo jednostki do skutecznej ochrony sądowej tych praw, których podstawą jest
porządek prawny UE.
Ochrona ta należy do ogólnych zasad prawnych wynikających z tradycji
konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich, jak również z europejskiej konwencji praw człowieka (art. 6 oraz art. 13) i jest gwarantowana
przez wymiar sprawiedliwości UE (składający się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych). W tym zakresie dostępny
jest cały szereg procedur, które poniżej zostaną krótko przedstawione.
PROCEDURA W SPRAWIE UCHYBIENIA (ART. 258 TFUE)

Procedura ta pozwala określić, czy państwo członkowskie uchybiło obowiązkom, które ciążą na nim na mocy prawa unijnego. Podlega ona jedynie
jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zależności od
wagi wykroczenia zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości poprzedzone jest procedurą wstępną, dającą państwu członkowskiemu okazję, aby
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odpowiedzieć na skierowane przeciw niemu zarzuty. Jeśli ta procedura
nie wystarczy do wyjaśnienia kwestii spornych, można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę o naruszenie traktatu; robi to albo Komisja
(art. 258 TFUE), albo państwo członkowskie (art. 259 TFUE). W praktyce inicjatywa należy zazwyczaj do Komisji. Trybunał Sprawiedliwości
zapoznaje się ze sporem i stwierdza, czy naruszenie traktatu miało miejsce
czy nie. Jeśli tak, państwo członkowskie musi bezzwłocznie położyć kres
stwierdzonemu uchybieniu. W przypadku gdy państwo nie zastosuje się
do wyroku, Komisja może wszcząć nową procedurę, by zobowiązać państwo członkowskie, które nie podjęło środków zapewniających wykonaniu
wyroku Trybunału, do zapłacenia ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej
(art. 260 TFUE). Uporczywe niestosowanie się do wyroku Trybunału
Sprawiedliwości stwierdzającego uchybienie może mieć poważne konsekwencje finansowe dla danego państwa członkowskiego.
SPRAWA O UNIEWAŻNIENIE (ART. 263 TFUE)

Wniesienie sprawy o unieważnienie (zwanej również skargą o stwierdzenie nieważności) daje możliwość poddania czynności instytucji unijnych
obiektywnej kontroli sądowej (abstrakcyjna kontrola norm) oraz otwiera
jednostce ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości UE (gwarancja
ochrony indywidualnej).
Zaskarżeniu podlegają wszystkie działania instytucji unijnych, których
skutek zobowiązujący narusza interesy strony pozywającej wskutek ingerencji w jego pozycję prawną. Skarga taka może być wniesiona przez państwa członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, Trybunał
Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny oraz Komitet Regionów, jeżeli
dochodzą one unieważnienia aktu naruszającego przyznane im prawa.
Natomiast obywatele i przedsiębiorstwa UE mogą wnosić sprawy o unieważnienie jedynie przeciw decyzjom przyjętym w odniesieniu do nich lub
decyzjom, które kierowane są do innych osób, ale dotyczą ich bezpośrednio
i indywidualnie. W myśl orzecznictwa Trybunału akt prawny może bezpośrednio i indywidualnie dotyczyć osoby tylko wówczas, jeśli jest określona
w sposób wyróżniający ją ze wszystkich innych podmiotów. To kryterium
bezpośredniego związku ma dać pewność, że do Trybunału Sprawiedliwości czy Sądu trafiają tylko te sprawy, w których natura i szkoda, jakiej

10 8

A B C PR AWA U N I I EU R O PE J SK I E J

doznał powód, są precyzyjnie sformułowane. Kryterium indywidualności
pozwala natomiast zapobiec tzw. skargom powszechnym.
Jeśli skarga jest uzasadniona, Trybunał Sprawiedliwości lub Sąd unieważnia dany akt ze skutkiem wstecznym. W pewnych przypadkach Trybunał
Sprawiedliwości lub Sąd może ograniczyć uznanie nieważności do okresu
rozpoczynającego się wraz z wydaniem tej decyzji. W celu zagwarantowania praw i interesów strony pozywającej zostają one wyłączone z ograniczenia skutków uznania nieważności.
POSTĘPOWANIE O ZANIECHANIE DZIAŁANIA (ART. 265 TFUE)

Ta procedura uzupełnia ochronę prawną wobec Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego,
gdyż otwiera możliwość działań sądowych, w tym przeciw nielegalnemu
pominięciu aktu unijnego. Skarga na zaniechanie nie może być jednak
składana przed wcześniejszym przeprowadzeniem procedury wstępnej,
w trakcie której strona pozywająca musi poprosić odpowiednią instytucję
o podjęcie działania. Przedmiotem skargi o zaniechanie wnoszonej przez
instytucje jest stwierdzenie, że pozwany organ zaniechał przyjęcia aktu,
naruszając tym samym traktat. W przypadku obywateli i przedsiębiorstw
UE przedmiot skargi na zaniechanie ogranicza się do prośby o stwierdzenie, że instytucja UE zaniechała skierowania aktu unijnego (decyzji) do
strony pozywającej, naruszając tym samym traktaty. Orzeczenie końcowe
ogranicza się do stwierdzenia nielegalności zaniechania. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd nie są natomiast uprawnione do nakazywania podjęcia
niezbędnych środków. Strona, która przegrywa, jest jedynie zobowiązywana do podjęcia środków wynikających z wyroku Trybunał Sprawiedliwości lub Sądu (art. 266 TFUE).
SPRAWA O ODSZKODOWANIE (ART. 268 I 340 UST. 2 TFUE)

Sprawa tego typu daje, nie tylko obywatelom i przedsiębiorstwom unijnym, ale również państwom członkowskim, które doznały szkody z powodu błędu popełnionego przez któregoś z urzędników UE, możliwość
wnoszenia prośby o odszkodowanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Traktaty tylko częściowo omawiają warunki odpowiedzialności UE. Co
do reszty, to zależy ona od ogólnych zasad prawnych wspólnych porządkom prawnym państw członkowskich. Zasady te sformułował Trybunał
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Sprawiedliwości. Według orzecznictwa Trybunału obowiązek odszkodowania ze strony UE zachodzi w następujących okolicznościach: 1) Nielegalne działania instytucji unijnej lub urzędnika UE podczas sprawowania swych funkcji. Nielegalna czynność ma miejsce, jeżeli norma prawa
unijnego, która jednostce, przedsiębiorstwu lub państwu członkowskiemu
UE nadaje prawa lub została przyjęta w celu ich ochrony, zostaje w sposób
wystarczająco istotny naruszona. Charakter normy ochronnej posiadają
przede wszystkim podstawowe prawa oraz swobody rynku wewnętrznego,
a także reguły ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz proporcjonalności.
Jeśli chodzi o przesłankę wystarczająco istotnego naruszenia prawa, to wiąże się ona z oczywistym i poważnym naruszeniem kompetencji przez instytucję unijną. Trybunał uwzględnia przede wszystkim ograniczoną liczbę
osób pokrzywdzonych przez nielegalny akt i zakres doznanej szkody, która
musi przekraczać normalne ryzyko ekonomiczne w danym sektorze gospodarki; 2) Rzeczywiste zaistnienie szkód; 3) Istnienie związku przyczynowego między doznaną szkodą a działaniem Unii; 4) Instytucja unijna nie
musiała popełnić błędu.
SPRAWY URZĘDNIKÓW UNIJNYCH (ART. 270 TFUE)

Spory powstające na tle stosunków pracy między UE a jej urzędnikami lub
ich spadkobiercami również należą do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE. Od niedawna Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
utworzony przy Sądzie jest właściwy dla rozstrzygania tych sporów.
SPORY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
(ART. 257 I 262 TFUE)

Traktat z Nicei ustanawia podstawę prawną utworzenia Sądu Patentowego
Unii Europejskiej. Sąd Patentowy, który zostanie utworzony przy Trybunale Sprawiedliwości UE, będzie orzekać w sprawach dotyczących przyszłego
unijnego systemu patentowego. Będzie on sądem właściwym w szczególności dla postępowania, którego przedmiotem jest naruszenie lub ważność
patentów unijnych. Z unijnym systemem patentowym wiązane są nadzieje,
że dzięki ograniczeniu do jednej procedury zgłoszeniowej umożliwi on łatwiejszą i tańszą ochronę wynalazków na całym terytorium UE. Ponadto
stanie się on motorem inwestycji w prace badawcze i rozwojowe, a europejskim innowatorom zapewni dodatkową przewagę konkurencyjną.
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA (ART. 256 UST. 2 TFUE)

Stosunki między Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem są uregulowane
w ten sposób, że wszystkie decyzje Sądu mogą być przedmiotem odwołania w Trybunale Sprawiedliwości, ograniczonego do kwestii prawnych.
To odwołanie może być uzasadnione brakiem właściwości Sądu, błędami procedury przynoszącymi szkodę interesom strony pozywającej lub
naruszeniem prawa unijnego przez Sąd. Jeśli odwołanie jest uzasadnione,
Trybunał Sprawiedliwości unieważnia decyzję Sądu. Jeśli sprawa może być
osądzona, Trybunał może wydać wyrok. W przeciwnym razie musi skierować sprawę ponownie do Sądu, dla którego decyzja prawna Trybunału
Sprawiedliwości jest wiążąca.
Podobne regulacje obowiązują również w stosunku sądów wyspecjalizowanych do Sądu, przy czym Sąd w charakterze instancji odwoławczej kontroluje wyroki sądów wyspecjalizowanych. Wyrok (odwoławczy) Sądu może
wówczas, w szczególnej sytuacji, zostać poddany procedurze kontrolnej
przez Trybunał Sprawiedliwości.
TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA (ART. 278 I 279 TFUE)

Sprawy wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości UE lub Sądu oraz odwołania od decyzji Sądu nie mają skutku zawieszającego. Niemniej jednak możliwe jest złożenie prośby do Trybunału Sprawiedliwości lub do Sądu o nakazanie zawieszenia wykonania zaskarżonego aktu (art. 278 TFUE) lub zalecenie
koniecznych środków tymczasowych (art. 279 TFUE).
W praktyce zasadność wniosku o zarządzenie środków tymczasowych
określają następujące kryteria: 1) Szanse powodzenia (fumus boni juris): instancja ocenia też szanse w świetle wcześniejszej ogólnej analizy argumentów strony pozywającej; 2) Pilność nakazu: zależy ona od wiedzy, czy nakaz
pozwoli stronie pozywającej uniknąć poważnej i niedającej się naprawić
szkody. Zastosowane kryteria to natura i stopień ciężkości wykroczenia
oraz konkretny i definitywny uszczerbek na własności lub innych dobrach
strony pozywającej korzystającej z ochrony prawnej. Aby strata finansowa została uznana za poważną i niedającą się naprawić, musi koniecznie
być niemożliwa do pokrycia w całości, nawet jeśli strona pozywająca wygra; 3) Bilans interesów: niedogodności, które grożą stronie pozywającej
z powodu braku środków tymczasowych, są równoważone korzyścią UE
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wynikającą z natychmiastowego wdrożenia tych środków i niedogodnościami dla osób trzecich w razie zarządzenia środka tymczasowego.
ORZECZENIE W TRYBIE PREJUDYCJALNYM (ART. 267 TFUE)

Sądy krajowe mogą odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości w procedurze orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Kiedy sąd krajowy musi zastosować
przepisy prawa unijnego w sporze, który jest mu przedstawiany, może zawiesić procedurę i zapytać Trybunał, czy akt przyjęty przez instytucje unijne jest ważny lub jak ten akt i traktaty unijne powinny być interpretowane.
Aby to zrobić, zadaje on Trybunałowi pytanie prawne, na które Trybunał
odpowiada orzeczeniem, a nie na przykład zwykłą opinią, aby podkreślić
w ten sposób, również przez formę, obowiązujący charakter swej decyzji.
Mimo to procedura orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie jest procedurą
mającą rozstrzygać spory jak inne procedury tu opisane, stanowi ona tylko
etap globalnej procedury, która zaczyna się i kończy w sądzie krajowym.
Celem tej procedury jest zagwarantowanie jednolitej wykładni prawa unijnego, a zatem jedności unijnego porządku prawnego. Oprócz tej ostatniej
funkcji procedura ta odgrywa też rolę w ochronie praw jednostki. Aby
sądy krajowe mogły upewnić się o zgodności między prawodawstwem
krajowym a prawodawstwem unijnym i w razie niezgodności zastosować
prawo unijne, które ma pierwszeństwo i możność bezpośredniego zastosowania, treść i zakres przepisów unijnych muszą być jasno określone.
Generalnie jedynie procedura orzeczenia w trybie prejudycjalnym może
gwarantować tę jasność, tak by umożliwić również obywatelowi UE przeciwstawienie się działaniom swego kraju sprzecznym z prawem unijnym
i spowodowanie zastosowania legislacji unijnej w sądach krajowych. Ta
podwójna funkcja procedury orzeczenia w trybie prejudycjalnym rekompensuje w pewnym sensie niewielkie możliwości bezpośredniego odwoływania się jednostek do Trybunału Sprawiedliwości i nabiera zasadniczego
znaczenia dla ochrony prawnej osób. Jednak aby ta procedura spełniła
swą rolę, sędziowie i sądy krajowe muszą być skłonni do przedstawienia
sprawy władzy wyższej.
Przedmiot orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Trybunał Sprawiedliwości
decyduje o wykładni prawa unijnego i kontroluje ważność aktów prawnych
instytucji unijnych. Przepisy prawa krajowego nie mogą stanowić przedmiotu orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości nie
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jest uprawniony do wykładni prawa krajowego ani do rozstrzygania na
temat jego zgodności z prawem unijnym. Aspekt ten jest często zaniedbywany we wnioskach o orzeczenie w trybie prejudycjalnym kierowanych
do Trybunału Sprawiedliwości. Liczne są zapytania dotyczące zgodności
przepisu krajowego z przepisem UE lub stosowania specyficznego przepisu UE w procedurze wszczętej przed sądem wewnętrznym. Chociaż
takie zapytania nie mogą być przyjęte, Trybunał Sprawiedliwości nie zadowala się odsyłaniem ich do sądu krajowego, ale bada je tak jak prośbę
sformułowaną przez sąd krajowy w celu określenia podstawowych lub
istotnych kryteriów wykładni przepisów unijnych, co pozwala mu na
ocenę zgodności między prawodawstwem krajowym a unijnym. W tym
celu Trybunał Sprawiedliwości odnotowuje w dostarczonej dokumentacji
motywy zapytania, elementy prawa unijnego, które muszą być interpretowane w ramach sporu.
Prawo składania wniosków o orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Do składania wniosków o orzeczenie w trybie prejudycjalnym uprawnione są
wszystkie sądy państw członkowskich. Pojęcie sądu musi być interpretowane zgodnie ze znaczeniem prawa unijnego i nie dotyczy nazwy, lecz
funkcji i miejsca zajmowanego przez instancję sądowniczą w systemie
ochrony prawnej państwa członkowskiego. Przez „sąd” należy zatem rozumieć wszystkie instytucje niezależne, a więc niezwiązane instrukcjami, kompetentne w dziedzinie rozstrzygania sporów w państwie prawa.
W konsekwencji trybunały konstytucyjne państw członkowskich oraz
władze zajmujące się rozstrzyganiem sporów, nienależące do państwowego systemu prawnego – z wyjątkiem prywatnych sądów rozjemczych – są
również uprawnione do wnoszenia wniosków o orzeczenie w trybie prejudycjalnym. Sędzia krajowy użyje swego prawa do wnoszenia wniosków
o orzeczenie w trybie prejudycjalnym w zależności od ich ważności,
o której decyduje sam. Strony sporu mogą jedynie formułować propozycje. Trybunał Sprawiedliwości bada ważność tych kwestii dla ostatecznej decyzji tylko po to, by upewnić się, czy mogą zostać przyjęte: muszą
one dotyczyć interpretacji Traktatu UE lub ważności aktu unijnego, lub
prawdziwości sporu prawnego (punkty, w których Trybunał Sprawiedliwości ma się wypowiedzieć, nie mogą być czysto hipotetyczne). Rzadko
zdarza się, by Trybunał odmawiał zbadania zapytania z tych powodów,
ponieważ ze względu na szczególne znaczenie, jakie Traktat UE nadaje współpracy między władzami sądowniczymi, Trybunał daje dowód
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umiarkowania, kiedy chodzi o stosowanie tych kryteriów. Jednakże najnowsze orzecznictwo Trybunału dowodzi, że stał się on bardziej surowy
w przyjmowaniu tego typu spraw, gdyż dosłownie stosuje wspomniany
już wymóg, w myśl którego wniosek o orzeczenie w trybie prejudycjalnym musi zawierać wystarczająco jasny i szczegółowy opis procedury
wyjściowej. Jeśli brak tych informacji, oświadcza on, iż jest niezdolny
do sformułowania odpowiedniej wykładni legislacji unijnej i że nie może
przyjąć zapytania.
Obowiązek składania wniosków o orzeczenie w trybie prejudycjalnym: Każdy sąd, którego decyzja nie może już stać się przedmiotem odwołania
od wyroku sądu krajowego, zobowiązany jest do wniesienia wniosku
o orzeczenie w trybie prejudycjalnym. Przez odwołanie należy tu rozumieć każdą drogę sądową pozwalającą na kontrolę punktów faktycznych
i prawnych (odwołanie) lub tylko prawnych (kasacja). Jednak to pojęcie
nie wyklucza normalnych dróg mających ograniczone lub specyficzne
skutki (rewizja, skarga konstytucyjna). Sąd zobowiązany do wnoszenia
zapytania może uniknąć tego obowiązku tylko wtedy, kiedy orzeczenie
w trybie prejudycjalnym nie jest ważne dla rozstrzygnięcia sporu, jeśli
było ono już przedmiotem orzeczenia Trybunału lub jeśli nie istnieje żadna uzasadniona wątpliwość co do wykładni przepisów prawa unijnego.
Natomiast jeśli sąd krajowy chce powoływać się na nieważność aktu unijnego, to ma absolutny obowiązek złożenia wniosku o orzeczenie w trybie
prejudycjalnym. W tym względzie Trybunał jasno ustalił, że tylko on
jest uprawniony do odrzucenia przepisów unijnych uznanych za nieważne. W konsekwencji sądy krajowe muszą stosować i przestrzegać przepisów unijnych, jeśli Trybunał Sprawiedliwości nie uznał ich nieważności.
Wprowadzono jeden wyjątek dla sądów w ramach procedury tymczasowej ochrony prawnej. Wedle najnowszego orzecznictwa Trybunału sądy
te mogą pod pewnymi warunkami zawiesić wdrażanie krajowych aktów
administracyjnych wynikających z rozporządzeń unijnych lub podjąć
środki tymczasowe w celu wstępnego rozstrzygnięcia spornych sytuacji
lub stosunków prawnych bez brania pod uwagę przepisu unijnego.
Każde naruszenie obowiązku składania wniosku o orzeczenie w trybie
prejudycjalnym powoduje równocześnie naruszenie Traktatu UE i może
spowodować wszczęcie postępowania w sprawie niewykonania zobowiązania. W praktyce konsekwencje takiego działania są jednak bardzo ograniczone, gdyż rząd danego państwa członkowskiego nie byłby w stanie
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zastosować ewentualnego wyroku skazującego wydanego przez Trybunał
Sprawiedliwości, ponieważ niezawisłość władzy sądowniczej i zasada rozdziału władzy zabrania mu udzielać wskazówek sądom krajowym. Szanse
na powodzenie są jednak o wiele większe, od kiedy uznano zasadę odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu prawa unijnego w razie jego
naruszenia (zob. następny punkt), pozwalającą jednostkom na wnoszenie spraw o naprawę krzywd, które mogły wyniknąć z nieprzestrzegania
przez państwo członkowskie obowiązku złożenia wniosku o orzeczenie
w trybie prejudycjalnym.
Skutki decyzji wynikającej z procedury orzeczenia w trybie prejudycjalnym:
Decyzja wynikająca z procedury orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
przybierająca formę orzeczenia, jest wiążąca dla sądu, który złożył zapytanie, oraz dla innych sądów, których dotyczył spór. Ponadto w praktyce
orzeczenia w trybie prejudycjalnym mają często wartość precedensów dla
podobnych procedur.

O DPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ZA NARUSZENIE
PRAWA UNIJNEGO

Zasada odpowiedzialności państw członkowskich za szkody wyrządzone
jednostkom przez naruszenie prawa unijnego została uznana przez Trybunał
Sprawiedliwości w jego orzeczeniu z 5 marca 1996 r. w połączonych sprawach
C-46/93 Brasserie du pêcheur i C-48/93 Factortame. To zasadnicze orzeczenie wynika z wcześniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na temat
pierwszeństwa prawa unijnego, bezpośredniego stosowania przepisów unijnych i uznania praw podstawowych właściwych Unii Europejskiej. Jak wykazał Trybunał Sprawiedliwości, prawo do odszkodowania jest „nieuniknionym
następstwem bezpośredniej skuteczności przepisów unijnych, których naruszenie znajduje się u źródła szkody” i zwiększa znacznie oferowane możliwości
zobowiązywania władz państwowych (wykonawczych, prawodawczych i sądowniczych zarazem) do przestrzegania i stosowania prawodawstwa unijnego.
Trybunał Sprawiedliwości rozwinął w ten sposób orzecznictwo ustanowione
już wraz z decyzjami w sprawach Francovich i Bonifaci. Podczas gdy pierwsze
wyroki ograniczały odpowiedzialność państw członkowskich za szkody spowodowane jednostkom z racji spóźnionej transpozycji dyrektywy przyznającej im subiektywne prawa, ale nieadresowanej do nich bezpośrednio, nowsze
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orzeczenie ustala zasadę odpowiedzialności ogólnej, obejmującej naruszenia
prawa unijnego przez państwo członkowskie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z TYTUŁU
AKTÓW NORMATYWNYCH LUB ZANIECHANIA

Odpowiedzialność ta uznawana jest, kiedy spełnione są trzy warunki analogiczne do warunków stosowanych w odniesieniu do Unii w porównywalnej sytuacji, a mianowicie:
1. Naruszona zasada prawna musi przyznawać prawa obywatelom.
2. Naruszenie prawa musi być wystarczająco jasne; decydującym
kryterium uznania, że miało ono miejsce, jest wyraźna i poważna nieznajomość przez państwo członkowskie ograniczeń, którym
podlegają jego uprawnienia do oceny. Ta ocena należy do jurysdykcji krajowych, jedynych kompetentnych w ustalaniu faktów w sprawach i w ocenie naruszenia prawa unijnego. W swym orzeczeniu
Trybunał Sprawiedliwości wskazuje również podstawowy kierunek
jurysdykcjom krajowym:
„[…] wśród elementów, jakie właściwy sąd winien wziąć pod
uwagę, należy wymienić stopień jasności i precyzji naruszonej
normy, zakres swobodnego uznania, jaki naruszona norma
pozostawia władzom krajowym lub wspólnotowym,
umyślny lub nieumyślny charakter popełnionego
uchybienia lub spowodowanej szkody, usprawiedliwiony
lub nieusprawiedliwiony charakter ewentualnego błędu
w stosowaniu prawa, okoliczność, że postępowanie jednej
z instytucji Wspólnoty mogło przyczynić się do zaniechania,
wydania lub utrzymania w mocy przepisów lub praktyki
krajowej sprzecznych z prawem wspólnotowym.
W każdym razie naruszenie prawa wspólnotowego jest
w sposób oczywisty istotne, jeżeli uchybienie trwało mimo
ogłoszenia wyroku stwierdzającego zarzucane uchybienie,
wydania orzeczenia prejudycjalnego lub istnienia utrwalonego
orzecznictwa Trybunału w danej dziedzinie, z których wynika
bezprawny charakter omawianego postępowania”.
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3. Musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem obowiązku nałożonego na państwo a szkodą poniesioną przez
osoby pokrzywdzone. Wina (zamierzona lub spowodowana przez
zaniedbanie) niespełniająca kryteriów naruszenia prawa unijnego
nie jest wymagana.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAWA
UNIJNEGO PRZEZ WŁADZĘ SĄDOWNICZĄ

Trybunał Sprawiedliwości ustalił jasno, że zasady odpowiedzialności stosują się również do trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej. Jej wyroki
mogą być nie tylko ponownie badane przez różne instancje odwoławcze,
ale również – jeśli zostały wydane z powodu nieznajomości lub z naruszeniem norm unijnych – w ramach postępowań o odszkodowanie wszczynanych w kompetentnych sądach państw członkowskich. Podczas ustalania
faktów, które spowodowały naruszenie prawa unijnego przez wyrok sądu,
trzeba również ponownie zbadać kwestie materialne związane z prawem
unijnym, tak aby kompetentny sąd nie mógł się powołać na jakikolwiek
wiążący skutek decyzji wydanej przez wyspecjalizowaną instancję sądowniczą. Instancją, do której mogłyby się odwołać kompetentne sądy krajowe
w kwestii interpretacji lub ważności przepisów unijnych lub zgodności między uregulowaniami krajowymi w zakresie odpowiedzialności a prawem
unijnym, jest znowu Trybunał Sprawiedliwości, do którego można skierować wniosek o orzeczenie w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE).
Odpowiedzialność za błąd sędziowski należy jednak do wyjątków. W obliczu tak surowych przesłanek odpowiedzialność ta wchodzi w grę jedynie
wtedy, gdy sąd samowolnie narusza obowiązujące prawo unijne lub jak
w sprawie Köbler, gdy sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji wydaje
orzeczenie sprzeczne z prawem unijnym, niekorzystne dla obywatela UE, bez
uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie w trybie prejudycjalnym
w celu wyjaśnienia unijnego stanu prawnego istotnego dla danego orzeczenia. W tym ostatnim przypadku ochrona praw obywateli unijnych, opierająca się na prawie unijnym, wymaga, by poniesiona przez obywatela unijnego
szkoda została naprawiona.
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1 marca 2004 r.
Kobieta rysuje kredą mapę Europy
w kształcie, jaki przybierze od 1 stycznia 2007 r.
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Miejsce prawa unijnego
w systemie prawnym
Jak widać z tego, co dotychczas powiedzieliśmy o strukturze UE i jej porządku prawnym, niełatwo jest określić miejsce prawa unijnego w systemie
prawnym i wyznaczyć jego granice w stosunku do innych praw. Dwie próby
zaklasyfikowania trzeba odrzucić a priori: prawo unijne nie może być uważane ani za prosty zbiór porozumień między państwami, ani za część lub
dodatek do państwowych systemów prawnych.

N IEZALEŻNOŚĆ UNIJNEGO PORZĄDKU PRAWNEGO
Powołując do życia Unię Europejską, państwa członkowskie ograniczyły
swoje suwerenne uprawnienia prawodawcze i stworzyły niezależny porządek
prawny, wiążący państwa i ich obywateli, który musi być stosowany przez
sądy.
Trybunał Sprawiedliwości dokonał te samej konstatacji w słynnym orzeczeniu z 1964 r., o którym już wspominaliśmy: Costa przeciwko ENEL. Flaminio Costa przeciwstawił się nacjonalizacji produkcji i dystrybucji energii
elektrycznej we Włoszech i przekazaniu majątku przedsiębiorstw energetycznych spółce ENEL.
Niezależność unijnego porządku prawnego ma podstawowe znaczenie dla
UE, gdyż zapobiega pozbawieniu prawa unijnego jego istoty przez prawo
krajowe i pozwala na jego jednolite stosowanie we wszystkich państwach
członkowskich. Dlatego, dzięki niezależności unijnego porządku prawnego,
pojęcia prawne UE są zawsze definiowane w odniesieniu do potrzeb prawa
UE i założeń Unii. Ta definicja pojęć specyficznych dla Unii jest niezbędna,
gdyż prawa gwarantowane przez unijny porządek prawny byłyby łamane,
gdyby każde państwo członkowskie mogło ostatecznie określać za pomocą własnej definicji zakres stosowania swobód gwarantowanych przez Unię.
Weźmy na przykład pojęcie „pracownik”, które ma decydujące znaczenie dla
zakresu prawa do swobodnego przemieszczania się. W znaczeniu unijnym
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pojęcie „pracownik” może się znacznie różnić od pojęcia znanego i używanego w systemach krajowych. Ponadto akty unijne są oceniane wyłącznie
w świetle prawa unijnego, a nie krajowego czy konstytucyjnego.
Jak opisać stosunki między prawem unijnym a prawem krajowym, zważywszy na tę niezależność porządku prawnego UE?
Chociaż prawo unijne stanowi porządek prawny niezależny od porządków
prawnych państw członkowskich, to nie należy sądzić, że nakładają się one
na siebie jak warstwy ziemi. Dwa argumenty przemawiają na niekorzyść tak
ograniczonej wizji: w rzeczywistości prawa te dotyczą tych samych podmiotów, przy czym każdy z nich jest zarazem obywatelem państwa i obywatelem
Unii. Co więcej, trzeba zdawać sobie sprawę, że prawo unijne może zaistnieć
tylko pod tym warunkiem, że zostanie zaakceptowane w porządkach prawnych państw członkowskich. W rzeczywistości unijne i państwowe porządki
prawne są zależne od siebie i wzajemnie ze sobą powiązane.

WSPÓŁODDZIAŁYWANIE MIĘDZY PRAWEM UNIJNYM A PRAWEM
KRAJOWYM

Ten aspekt stosunków między prawem unijnym a prawem krajowym obejmuje związki, które zostały ustalone między nimi po to, by się wzajemnie
uzupełniały. Artykuł 4 ust. 3 Traktatu UE dobrze ilustruje tę relację:
„Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa
Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie
wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających
z Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie
środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia
wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów
instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie
przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania
wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu
celów Unii”.
Ta zasada ogólna została zawarta w traktacie ze względu na przeświadczenie, że sam unijny porządek prawny nie jest w stanie doprowadzić do
osiągnięcia celów założonych przy tworzeniu UE. W przeciwieństwie
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do państwowych systemów prawnych system unijny nie jest zamknięty. By
mógł być stosowany, konieczne jest wsparcie ze strony państwowych porządków prawnych. Wszystkie instytucje państw członkowskich – władza prawodawcza, wykonawcza (w tym administracja), sądownictwo – muszą zatem
przyjąć, że unijny porządek prawny nie jest dla nich czymś zewnętrznym
czy obcym, ale że państwa członkowskie i instytucje unijne tworzą nierozłączną i solidarną całość dla osiągnięcia wspólnych celów. UE nie jest zatem
jedynie wspólnotą interesów, ale przede wszystkim wspólnotą solidarności.
Co za tym idzie, państwa członkowskie muszą nie tylko przestrzegać traktatów unijnych i przepisów przyjętych przez instytucje unijne, lecz również
stosować je i wprowadzać w czyn. To współoddziaływanie prawa unijnego
i prawa krajowego jest tak zróżnicowane, że musimy przywołać tutaj kilka
ważnych przykładów, by to zilustrować.
Mechanizm dyrektywy, z którym się już spotkaliśmy w kontekście aktów normatywnych, oddaje najlepiej bliskie stosunki i komplementarność unijnego
i państwowego porządku prawnego. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie jedynie do rezultatów, jakie mają osiągnąć, pozostawiając kompetencji władz państwowych, czyli prawu krajowemu, wybór formy i środków
dla osiągnięcia tego rezultatu. W dziedzinie sądowniczej więzi tworzy procedura w trybie prejudycjalnym z art. 267 TFUE. W procedurze tej sądy krajowe mogą (muszą) zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem
o orzeczenie w trybie prejudycjalnym na temat wykładni i ważności prawa
unijnego, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpatrywanych przez nie spraw. Procedura orzeczenia w trybie prejudycjalnym dowodzi
z jednej strony, że również sądy państw członkowskich muszą przestrzegać
prawa unijnego i stosować je, a z drugiej strony, że wykładnia i orzeczenia
odnoszące się do ważności prawa unijnego należą do wyłącznej kompetencji
Trybunału Sprawiedliwości. Wzajemna zależność porządku prawnego UE
i systemów krajowych widoczna jest wreszcie także wtedy, kiedy trzeba uzupełnić pewne braki unijnego porządku prawnego. By to zrobić, prawo unijne
może na przykład dla uzupełnienia własnych zasad odesłać do przepisów
istniejących w systemach prawnych państw członkowskich. Los zasady prawa unijnego zależy więc w pewnym momencie od zasad krajowych. Ogólnie
jest to prawda w odniesieniu do każdego wykonania prawa unijnego, jeśli nie
określiło ono własnych zasad w tej dziedzinie. We wszystkich tych przypadkach władze państwowe stosują zasady unijne zgodnie z formalnymi materialnymi przepisami prawa krajowego. Naturalnie ta zasada stosowana jest
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tylko pod tym warunkiem, że zwraca się uwagę także na potrzebę jednolitego stosowania prawa unijnego, ponieważ trzeba za wszelką cenę unikać
traktowania podmiotów gospodarczych według różnych, a więc niesprawiedliwych kryteriów.

KONFLIKT MIĘDZY PRAWEM UNIJNYM A PRAWEM KRAJOWYM
Stosunki między prawem unijnym a prawem krajowym cechuje także to, że
porządki prawne UE i państw członkowskich niekiedy są ze sobą sprzeczne.
Mówi się wtedy o konflikcie między nimi. Dzieje się tak zawsze, kiedy przepisy prawa unijnego tworzą bezpośrednie prawa lub obowiązki dla obywateli
będące w sprzeczności z normą prawa krajowego, co jest pozornie błahym
problemem, niemniej jednak rodzi dwa podstawowe pytania dotyczące organizacji UE, podważające samo istnienie unijnego porządku prawnego. Jest
to sprawa: natychmiastowego stosowania prawa unijnego i pierwszeństwa prawa unijnego przed sprzecznym z nim prawem krajowym.
BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE PRAWA UNIJNEGO

Możność bezpośredniego stosowania prawa unijnego oznacza najpierw, że
przyznaje ono prawa w sposób bezpośredni i tak samo nakłada obowiązki,
i to nie tylko na instytucje unijne i państwa członkowskie, ale także na obywateli Unii.
Jedną z wielkich zalet Trybunału Sprawiedliwości jest to, że uznał on bezpośrednie stosowanie przepisów prawa unijnego mimo początkowego oporu
niektórych państw członkowskich i że zagwarantował w ten sposób istnienie unijnego porządku prawnego. Punktem wyjścia tego orzecznictwa była
sprawa, o której już wspominaliśmy wcześniej, dotycząca niderlandzkiej firmy przewozowej Van Gend & Loos, która wniosła do sądu niderlandzkiego skargę przeciw administracji niderlandzkich urzędów celnych z powodu
pobrania wyższych opłat celnych od importu pewnego produktu chemicznego pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec. Rozstrzygnięcie sporu zależało ostatecznie od sprawdzenia, czy podmiot może powołać się na
art. 12 Traktatu EWG, zakazujący państwom członkowskim wprowadzania
nowych opłat celnych lub zwiększania opłat istniejących już na wspólnym
rynku. Trybunał Sprawiedliwości, wbrew opinii licznych rządów i swego
rzecznika generalnego, wypowiedział się za bezpośrednim stosowaniem
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przepisów unijnych, biorąc pod uwagę naturę i założenia Unii. W swym
uzasadnieniu oświadczył:
„Wspólnota stanowi nowy porządek prawny [...], którego normy
znajdują zastosowanie nie tylko do państw członkowskich,
ale i pochodzących z nich jednostek; że w związku z tym
prawo wspólnotowe, niezależne od ustawodawstwa państw
członkowskich, nie tylko nakłada na jednostki zobowiązania,
lecz może również być źródłem uprawnień stanowiących
element statusu prawnego tych jednostek; że nie muszą to
być uprawnienia nadane wprost w traktacie, lecz że powstają
one również jako skutek zobowiązań, które traktat nakłada
w sposób ściśle określony zarówno na jednostki, jak i na państwa
członkowskie oraz instytucje wspólnotowe”.
To jednak niewiele nam wyjaśnia, ponieważ trzeba jeszcze wiedzieć, które
przepisy prawa unijnego są bezpośrednio stosowane. Trybunał Sprawiedliwości
zbadał tę kwestię pod kątem prawa pierwotnego i ustalił, że wszystkie postanowienia traktatów powołujących do życia UE mogą być bezpośrednio
stosowane do obywateli państw członkowskich, jeśli są 1) sformułowane bez
zastrzeżeń; 2) kompletne i doskonałe pod względem prawnym; inaczej mówiąc 3) nie potrzebują do swego wykonania lub skuteczności innych aktów
państw członkowskich lub instytucji unijnych.
Tak właśnie się stało w odniesieniu do dawnego art. 12 Traktatu EWG. Przedsiębiorstwo Van Gend & Loos mogło tym samym na podstawie tego artykułu
wyegzekwować swoje prawa, których niderlandzkie sądownictwo miało strzec.
W konsekwencji jurysdykcja niderlandzka zadeklarowała, że prawo rozumiane sprzecznie z traktatem nie jest legalne. Trybunał Sprawiedliwości rozwinął
później to orzecznictwo w odniesieniu do innych postanowień traktatowych,
które dla obywatela UE mają o wiele większe znaczenie niż art. 12 Traktatu
EWG. Należy tu podkreślić znaczenie orzeczeń dotyczących bezpośredniego
stosowania swobody przemieszczania się (art. 45 TFUE), przedsiębiorczości
(art. 49 TFUE) oraz świadczenia usług (art. 56 TFUE).
Jeśli chodzi o gwarancję swobody przemieszczania się, to Trybunał wypowiedział się na korzyść jej bezpośredniego stosowania w sprawie Van Duyn.
Fakty były następujące: w maju 1973 r. Yvonne Van Duyn, obywatelce
niderlandzkiej, odmówiono prawa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa,
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ponieważ chciała tam pracować jak sekretarka w Kościele Scjentologicznym –
instytucji, którą brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych uznawało za
„zagrożenie dla społeczeństwa”. Yvonne Van Duyn, powołując się na przepisy
prawa unijnego na temat swobody przemieszczania się pracowników, poprosiła High Court o stwierdzenie, że ma prawo przebywać w Zjednoczonym
Królestwie, by wykonywać tam pracę zarobkową, i dlatego powinna otrzymać pozwolenie na wjazd. Trybunał Sprawiedliwości, do którego zwrócił się
High Court, odpowiedział, że art. 48 Traktatu EWG (art. 45 TFUE) jest
bezpośrednio stosowany i przyznaje obywatelom prawo, którego państwowe
jurysdykcje muszą przestrzegać.

Do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęło zapytanie o bezpośrednie stosowanie swobody przedsiębiorczości, skierowane przez belgijską Radę Państwa.
Trybunał Sprawiedliwości miał wypowiedzieć się na temat skargi wniesionej
przez niderlandzkiego adwokata Jeana Reynersa, który domagał się swych
praw z tytułu art. 52 Traktatu EWG (art. 49 TFUE). Adwokat ten został
zmuszony do złożenia skargi po tym, jak w Belgii odmówiono mu prawa
wykonywania zawodu adwokata z powodu jego narodowości, chociaż zdał
wymagane w Belgii egzaminy. W orzeczeniu z 21 lipca 1974 r. Trybunał
Sprawiedliwości oświadczył, że w dziedzinie przedsiębiorczości nierówne
traktowanie obcokrajowców i własnych obywateli nie może utrzymywać się,
gdyż art. 52 Traktatu EWG powinien być stosowany od chwili zakończenia
okresu przejściowego, i że przyznaje on obywatelom Unii prawo dostępu do
zawodu i wykonywania go w innym państwie członkowskim na tych samych
zasadach co obywatelom tego państwa. Na podstawie tego orzeczenia Jean
Reyners został przyjęty do kancelarii belgijskiej.

W sprawie Van Binsbergen Trybunał Sprawiedliwości miał również okazję
do stwierdzenia możności bezpośredniego stosowania prawa w zakresie swobody świadczenia usług. Chodziło konkretnie o zbadanie, czy niderlandzki
przepis, na mocy którego tylko osoba zamieszkała w Niderlandach może
występować jako mandatariusz ad litem przed sądem odwoławczym, jest
zgodna z przepisami prawa unijnego w zakresie swobody świadczenia usług.
Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział negatywnie, motywując to tym, że
wszystkie restrykcje, którym byłby poddany obywatel Unii z powodu swego
obywatelstwa lub miejsca pobytu, byłyby sprzeczne z art. 59 Traktatu EWG
(art. 56 TFUE).
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Wreszcie trzeba także podkreślić wielkie znaczenie praktyczne uznania
bezpośredniego stosowania prawa do swobodnego przepływu towarów (art. 41 TFUE), zasady równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
(art. 157 TFUE), zakazu wszelkiej dyskryminacji (art. 25 TFUE) i wolnej konkurencji (art. 101 TFUE). W dziedzinie prawa wtórnego kwestia
bezpośredniego stosowania pojawia się tylko w odniesieniu do dyrektyw
oraz decyzji skierowanych do państw członkowskich ze względu na to, że
bezpośrednie stosowanie rozporządzeń i decyzji adresowanych do osób indywidualnych zapisane jest już w traktatach (art. 288, ust. 2 i 4 TFUE).
Od 1970 r. Trybunał Sprawiedliwości rozszerzył jeszcze zasadę bezpośredniego stosowania pierwotnego prawa unijnego na przepisy dyrektyw i decyzji
skierowanych do państw członkowskich.
Praktyczne znaczenie bezpośredniego stosowania prawa unijnego, uznanego
i rozwiniętego przez Trybunał Sprawiedliwości, jest bardzo istotne. Poprawia ono pozycję obywatela UE, ze swobód przewidzianych przez wspólny
rynek czyniąc prawa, na które można się powoływać przed sądami krajowymi, i stanowi jeden z filarów porządku prawnego UE.
PIERWSZEŃSTWO PRAWA UNIJNEGO

Bezpośrednie stosowanie przepisów prawa unijnego rodzi inne, równie podstawowe pytanie: Co się dzieje, kiedy przepis UE tworzy na rzecz obywateli
Unii bezpośrednie prawa i obowiązki, podczas gdy jego treść jest sprzeczna
z prawem krajowym?
Ten konflikt między prawem unijnym a prawem krajowym może być rozstrzygnięty tylko wtedy, gdy jeden z dwóch porządków prawnych ustąpi
miejsca drugiemu. Pisane prawo unijne nie zawiera żadnej wyraźnej regulacji tego problemu. Żaden z traktatów unijnych nie stanowi na przykład, że
prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym lub że pierwszeństwo
ma prawo krajowe. A jednak konflikt między prawem unijnym a prawem
krajowym może być rozstrzygnięty tylko przez uznanie pierwszeństwa tego
pierwszego przed drugim; prawo unijne zastępuje więc w porządku prawnym państw członkowskich przepisy krajowe, które oddalają się od przepisów unijnych. Co bowiem pozostałoby z unijnego porządku prawnego, jeśli
miałby zostać podporządkowany prawu krajowemu? Przepisy UE mogłyby
zostać zniesione przez jakąkolwiek ustawę krajową. Jednolite stosowanie prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich byłoby niemożliwe.
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Niemożliwe byłoby również wypełnianie przez UE powierzonej jej przez
państwa członkowskie misji. Zdolność Unii do działania zostałaby podważona, a wspólne budowanie zjednoczonej Europy, z którym wiązane są tak
wielkie nadzieje – udaremnione.
Problem ten nie występuje w stosunkach między prawem krajowym a prawem międzynarodowym. W związku z tym, że prawo międzynarodowe musi
być włączone lub przeniesione do ustawodawstwa wewnętrznego kraju, by
stanowić integralną część jego porządku prawnego, kwestia pierwszeństwa
rozstrzygana jest na podstawie prawa wewnętrznego. W zależności od rangi,
jaką prawo krajowe przyznaje prawu międzynarodowemu, to ostatnie może
mieć pierwszeństwo przed prawem konstytucyjnym, zostać umieszczone
między prawem konstytucyjnym a prawem powszechnym lub na tym samym poziomie co prawo powszechne. Stosunki między międzynarodową
legislacją, włączoną lub przetransponowaną do prawa krajowego, a legislacją
krajową są określone przez zasadę pierwszeństwa nowszych przepisów przed
starszymi (lex posterior derogat legi priori). Te zasady krajowe na temat konfliktów ustaw nie odnoszą się jednak do stosunków z legislacją unijną, bo
ta nie jest integralną częścią legislacji krajowych. W konsekwencji wszelkie
konflikty między legislacją unijną a legislacją krajową muszą być rozwiązywane na podstawie unijnego porządku prawnego.
To znów Trybunał Sprawiedliwości UE, mając na względzie te konsekwencje, uznał, wbrew stanowisku niektórych państw członkowskich, zasadę
pierwszeństwa prawa unijnego, bez której nie byłoby unijnego porządku
prawnego. Oprócz możliwości bezpośredniego stosowania oparł on zatem
porządek prawny UE na drugim filarze, nadając mu ostateczny kształt.
We wspominanej już sprawie Costa przeciwko ENEL Trybunał wydał dwa
stwierdzenia ważne dla stosunków między prawem unijnym a prawem krajowym:
Q Po

pierwsze: Państwa członkowskie przekazały ostatecznie suwerenne
prawa wspólnocie, którą utworzyły, i nie mogą cofnąć tego transferu
środkami jednostronnymi niezgodnymi z koncepcją prawa unijnego.

Q Po

drugie: Zasadą traktatu jest, że państwo członkowskie nie może
kwestionować tego, iż prawo unijne stosowane jest jednolicie i w całości w całej Unii.
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Z tych uwag wynika, że prawo unijne utworzone na mocy uprawnień przewidzianych w traktatach ma pierwszeństwo przed wszystkimi sprzecznymi
z nim przepisami krajowego porządku prawnego państw członkowskich.
Dotyczy to zarówno legislacji wcześniejszej od niego, jak i późniejszej.
Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości w swym orzeczeniu w sprawie Costa
przeciwko ENEL nie podważył nacjonalizacji włoskiego sektora energii
elektrycznej, lecz jedynie otwarcie stwierdził pierwszeństwo prawa unijnego
przed krajowym.
Prawną konsekwencją tej zasady pierwszeństwa jest to, że w razie konfliktu
praw przepis krajowy sprzeczny z przepisem unijnym przestaje być stosowany i że żaden inny przepis krajowy nie może być wprowadzony, jeśli nie jest
zgodny z prawem unijnym.
Od tej pory Trybunał Sprawiedliwości zawsze trzymał się tego stwierdzenia
w swym orzecznictwie. W pewnym punkcie rozwinął je jednak. Chociaż
we wspomnianej sprawie został on wezwany do wypowiedzenia się wyłącznie w kwestii pierwszeństwa prawa unijnego przed ustawami krajowymi,
to potwierdził zasadę pierwszeństwa prawa unijnego także w stosunkach
między nim a wewnętrznym prawem konstytucyjnym. Jurysdykcje krajowe w zasadzie dostosowały się do opinii Trybunału Sprawiedliwości,
chociaż nie bez pewnych wahań w pierwszym okresie. W Niderlandach,
gdzie w konstytucji jest wyraźny zapis mówiący o prymacie prawa unijnego nad prawem krajowym (art. 65–67), nie mogło być żadnych trudności.
W innych państwach członkowskich jurysdykcje krajowe również uznały
zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym. Natomiast
trybunały konstytucyjne Republiki Federalnej Niemiec i Włoch nie zaakceptowały na początku pierwszeństwa prawa unijnego przed konstytucyjnym prawem krajowym, a głównie przed państwowymi gwarancjami
w dziedzinie praw podstawowych. Przyjęły to pierwszeństwo, dopiero gdy
ochrona praw podstawowych w porządku prawnym UE osiągnęła poziom
odpowiadający poziomowi zagwarantowanemu w konstytucjach państwowych. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny ma jednak pewne
zastrzeżenia dotyczące coraz większej integracji, które sformułował przede
wszystkim w swoich orzeczeniach dotyczących traktatu z Maastricht oraz
Traktatu z Lizbony.
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WYKŁADNIA PRAWA KRAJOWEGO ZGODNIE Z PRAWEM UNIJNYM

Oprócz zasady pierwszeństwa przepisów UE (w celu uniknięcia konfliktu
przepisów krajowych z unijnymi) wszystkie krajowe instytucje, w których
gestii leży konkretne stosowanie prawa lub orzecznictwo, mogą skorzystać
z zasady wykładni prawa krajowego w zgodzie z prawem unijnym.
Wykładnia ta stosunkowo późno została uznana przez Trybunał Sprawiedliwości i wprowadzona do unijnego porządku prawnego. Na wniosek sądów krajowych Trybunał Sprawiedliwości uznał zapewnienie jednolitej
wykładni krajowych przepisów prawa w zakresie stosowania dyrektywy za
celowe, jednak dopiero w 1984 r. w związku ze sprawą Von Colson i Kamann
obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami został ostatecznie ustanowiony. Sprawa ta dotyczyła stwierdzenia wysokości odszkodowania za dyskryminację kobiet przy nawiązaniu stosunku
pracy. Podczas gdy niemieckie przepisy przewidywały w tym zakresie tzw.
odszkodowanie za poniesioną „szkodę w zaufaniu” (co najwyżej równowartość kosztów poniesionych w związku z ubieganiem się o pracę), dyrektywa
76/207/EWG wymagała, by w prawie krajowym przewidziane były skuteczne i realne sankcje za naruszenie zasady równego traktowania. Ponieważ
jednak sankcje te nie były skonkretyzowane, dyrektywa nie mogła zostać
zastosowana bezpośrednio, a wyrok, który mógłby być wydany, stwierdzałby
wprawdzie niezgodność przepisu krajowego z prawem unijnym, lecz nie dawałby sądowi krajowemu żadnej podstawy do nieprzestrzegania odnośnego
przepisu krajowego. Dlatego też Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że
sądy krajowe są zobowiązane do przeprowadzania wykładni przepisów krajowego prawa cywilnego oraz do stosowania ich w taki sposób, żeby możliwe
było zapewnienie skutecznych sankcji w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć. Symboliczne odszkodowanie, jakie przewidywały przepisy krajowe, nie spełnia wymagań skutecznego wprowadzenia w życie dyrektywy.
Podstawę prawną wykładni zgodnej z prawem unijnym Trybunał upatruje
w zasadzie lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 Traktatu UE). Zgodnie z tą zasadą państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne
właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów
lub aktów instytucji unijnych. Instytucje krajowe są również zobowiązane
do kierowania stosowaniem i wykładnią przepisów prawa krajowego, na
które nakładają się przepisy prawa unijnego, w zgodzie z brzmieniem i celem
prawa unijnego (obowiązek lojalności wobec Unii). W obowiązku tym
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odzwierciedlona jest również rola sądów krajowych, będących równocześnie
sądami europejskimi, czuwającymi nad poprawnym stosowaniem i przestrzeganiem prawa unijnego.
Szczególną formą wykładni zgodnej z prawem unijnym jest wykładnia zgodna z dyrektywami. Państwa członkowskie są zobowiązane do transpozycji
dyrektyw. Prawnicy oraz sądy muszą, przez wykładnię przepisów prawa
zgodną z dyrektywami unijnymi, przyczyniać się do sumiennego wypełniania tego zobowiązania przez dane państwo członkowskie. Wykładnia zgodna z dyrektywami ma na celu zagwarantowanie zgodności praw krajowych
z przepisami dyrektywy w zakresie stosowania prawa, zapewniając tym samym jednolitą wykładnię i stosowanie prawa krajowego, dostosowanego do
przepisów unijnych, we wszystkich państwach członkowskich. Nie należy
odchodzić na szczeblu krajowym od przepisów, które dzięki dyrektywie zostały zharmonizowane na szczeblu unijnym.
Wykładnia zgodna z przepisami prawa unijnego ma również swoje granice.
Gdy przepis krajowy jest jednoznaczny, nie ma miejsca na korzystanie z tego
rodzaju wykładni. Obowiązek stosowania tej zasady nie może bowiem doprowadzić do wykładni sprzecznej z wolą prawodawcy krajowego (contra
legem). Dotyczy to również przypadku wyraźnej odmowy przez ustawodawcę transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Wywołany przez to konflikt
pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym może być rozwiązany tylko
na drodze postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego (art. 258 i 259 TFUE).
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Konkluzje
Jaka całościowa wizja wyłania się z analizy struktury Unii Europejskiej i jej
porządku prawnego?
Porządek prawny jest rzeczywistym fundamentem UE i nadaje jej charakter
wspólnoty prawa. Jedynie tworzenie i ochrona nowego prawa pozwala Unii
na osiągnięcie celów, które przyświecały jej powstaniu. Porządek prawny
odegrał znaczącą rolę w tym względzie. W konsekwencji prawie 500 mln
ludzi postrzega wspólny rynek jako codzienną rzeczywistość dzięki otwarciu
granic, wymianie towarów i usług, swobodnemu przemieszczaniu się siły
roboczej i wzrostowi liczby spółek międzynarodowych. Inną historyczną już
cechą porządku prawnego jest jego wkład w utrzymanie pokoju – UE, kierując się ideą zachowania pokoju i wolności przy rozwiązywaniu konfliktów,
zastępuje siłę zasadami prawnymi, wiążącymi zarówno dla obywateli, jak
i dla państw członkowskich solidarnej wspólnoty. Przyczynia się w ten sposób do zaprowadzenia i utrzymania pokoju.
Aby ten porządek prawny mógł przetrwać – podobnie jak wspólnota prawa,
która na nim się opiera – trzeba zagwarantować jego przestrzeganie i bezpieczeństwo. To właśnie zapewniają dwa filary unijnego porządku prawnego:
bezpośrednie stosowanie prawa unijnego i jego pierwszeństwo przed prawem
krajowym. Te dwie zasady, w których zaistnieniu i utrzymaniu zdecydowaną
rolę odegrał Trybunał Sprawiedliwości, gwarantują jednolite i priorytetowe
stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich.
Porządek prawny Unii, mimo swej niedoskonałości, przyczynia się do rozwiązywania problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych, którym muszą sprostać państwa członkowskie.
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Załącznik

O RZECZNICTWO
Natura prawna
i pierwszeństwo prawa UE
Sprawa 26/62 – Van Gend & Loos –
Zb.Orz. 1963, s. 1 (natura prawna prawa
unijnego, prawa i obowiązki jednostek)
Sprawa 6/64 – Costa przeciwko
ENEL – Zb.Orz. 1964, s. 1251 (natura
prawna prawa unijnego, możliwość
bezpośredniego stosowania,
pierwszeństwo prawa unijnego)
Sprawa 14/83 – Von Colson i Kamann –
Zb.Orz. 1984, s. 1891 (wykładnia prawa
krajowego zgodnie z dyrektywami UE)
Sprawa C-213/89 – Factortame –
Zb.Orz. 1990, s. I-2433 (możność
bezpośredniego stosowania
i pierwszeństwo prawa unijnego)
Sprawy połączone C-6/90 i C-9/90 –
Francovich i Bonifaci –
Zb.Orz. 1991, s. I-5357 (skuteczność
prawa unijnego; odpowiedzialność
państw członkowskich za naruszenie
prawa unijnego, tu: brak transpozycji
dyrektywy)
Sprawy połączone C-46/93
i C-48/93 – Brasserie du pêcheur
i Factortame – Zb.Orz. 1996, s. I-1029

(bezpośredni skutek prawa unijnego,
ogólna odpowiedzialność państwa
członkowskiego z tytułu naruszenia
prawa unijnego)
Sprawy połączone od C-10/97 do
C-22/97 – IN.CO.GE ’90 –
Zb.Orz. 1998, s. I-6307
(pierwszeństwo prawa unijnego)
Sprawa C-416/00 – Morellato –
Zb.Orz. 2003, s. I-9343 (pierwszeństwo
prawa unijnego)
Sprawy połączone od C -397/01 do
C-403/01 – Pfeiffer i in. – Zb.Orz. 2004,
s. I-8835 (wykładnia prawa krajowego
zgodnie z dyrektywami UE)

Kompetencje UE
Sprawa 8/55 – Fédération
charbonnière de Belgique –
Zb.Orz. 1955/1956, s. 291 (uprawnienia
pozatraktatowe, arbitralne ustalanie
cen)
Sprawa 22/70 – AETR – Zb.Orz. 1971,
s. 263 (osobowość prawna i zdolność
UE do zawierania układów)
Sprawa 6/76 – Kramer – Zb.Orz. 1976,
s. 1279 (stosunki zagraniczne,
zobowiązania międzynarodowe,
kompetencje UE)
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Opinia 2/91 – Zb.Orz. 1993, s. I-1061
(podział kompetencji pomiędzy UE
a państwami członkowskimi)

Sprawa 103/88 – Costanzo –
Zb.Orz. 1989, s. 1839 (dyrektywy, skutek
bezpośredni, warunki, konsekwencje)

Opinia 1/91 – Zb.Orz. 1991, s. I-6079
(układ o EOG I – podział kompetencji)

Sprawa 322/88 – Grimaldi –
Zb.Orz. 1989, s. 4407 (zalecenia, brak
skutku bezpośredniego, uznawany
przez sędziego krajowego)

Opinia 1/94 – Zb.Orz. 1994, s. I-5267
(porozumienie WTO – podział
kompetencji)
Opinia 2/94 – Zb.Orz. 1996, s. I-1759
(przystąpienie WE do EKPC – brak
kompetencji)

Skutki aktów prawnych
Sprawa 2/74 – Reyners – Zb.Orz. 1974,
s. 631 (możliwość bezpośredniego
stosowania, swoboda osiedlania się)
Sprawa 33/74 – Van Binsbergen –
Zb.Orz. 1974, s. 1299 (możliwość
bezpośredniego stosowania,
swobodne świadczenie usług)
Sprawa 41/74 – Van Duyn –
Zb.Orz. 1974, s. 1337 (możliwość
bezpośredniego stosowania,
swoboda przemieszczania się)
Sprawa 11/77 – Patrick –
Zb.Orz. 1977, s. 1199 (możliwość
bezpośredniego stosowania, swoboda
przedsiębiorczości)
Sprawa 70/83 – Kloppenburg –
Zb.Orz. 1984, s. 1075 (dyrektywy,
możliwość bezpośredniego stosowania)
Sprawa 152/84 – Marshall –
Zb.Orz. 1986, s. 723 (dyrektywy,
możliwość bezpośredniego stosowania)
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Sprawa C-188/89 – Foster –
Zb.Orz. 1990, s. I-3313 (dyrektywy,
bezpośredni skutek poziomy)
Sprawa C-292/89 – Antonissen –
Zb.Orz. 1991, s. I-745 (deklaracja
w protokole Rady Ministrów, uznana
w wykładni)
Sprawa C-91/92 – Faccini Dori –
Zb.Orz. 1994, s. I-3325 (dyrektywy,
skutek bezpośredni poziomy)
Sprawa C-431/92 – Komisja przeciwko
Niemcom – Zb.Orz. 1995, s. 1-2189
(dyrektywy, skutek obiektywny)
Sprawa C-465/93 – Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft –
Zb.Orz. 1995, s. I-3761 (ocena ważności
rozporządzenia, orzeczenie w trybie
prejudycjalnym, środki tymczasowe,
warunki)
Sprawa C-469/93 – Chiquita Italia –
Zb.Orz. 1995, s. I-4533 (bezpośredni
skutek postanowień zawartych
w GATT i w konwencjach z Lomé)
Sprawa C-368/96 – Generics Ltd. –
Zb.Orz. 1998, s. I-7967 (deklaracje
zapisane w protokole, uznane
w wykładni)
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Sprawa C-144/04 – Mangold –
Zb.Orz. 2005, s. I-9981 (dyrektywa,
skutek bezpośredni poziomy)

Sprawa 44/79 – Hauer – Zb.Orz. 1979,
s. 3727 (prawa podstawowe, prawo
własności)

PRAWA PODSTAWOWE

Sprawa 293/83 – Gravier – Zb.Orz. 1985,
s. 593 (równouprawnienie, opłaty za
studia)

Sprawa 29/69 – Stauder – Zb.Orz. 1969,
s. 419 (prawa podstawowe, ogólne
zasady prawa)
Sprawa 11/70 – Internationale
Handelsgesellschaft – Zb.Orz. 1970,
s. 1125 (prawa podstawowe, ogólne
zasady prawa)
Sprawa 4/73 – Nold – Zb.Orz. 1974,
s. 491 (prawa podstawowe, ogólne
zasady prawa, wspólne tradycje
konstytucyjne)
Sprawy 146/73 i 166/73 – Rheinmühlen-Düsseldorf – Zb.Orz. 1974, ss. 33, 139
(zasada, zgodnie z którą nadrzędne
orzeczenia sądowe są wiążące dla
sędziego krajowego)
Sprawa 175/73 – Związek zawodowy –
Europejska służba publiczna –
Zb.Orz. 1974, s. 917 (wolność
związkowa)
Sprawa 130/75 – Prais – Zb.Orz. 1976,
s. 1589 (wolność wyznania i przekonań)
Sprawa 85/76 – Hoffmann-La Roche –
Zb.Orz. 1979, s. 461 (prawa
podstawowe, prawo do obrony)
Sprawa 149/77 – Defrenne –
Zb.Orz. 1978, s. 1381 (prawa
podstawowe, ogólne zasady prawa)

Sprawa 234/85 – Keller – Zb.Orz. 1986,
s. 2897 (swobodne wykonywanie
zawodu)
Sprawy połączone 46/87 i 227/88 –
Hoechst – Zb.Orz. 1989, s. 2959
(prawa podstawowe, zasada prawa do
obrony, procedura administracyjna,
nienaruszalność miejsca zamieszkania,
odniesienie do europejskiej Konwencji
praw człowieka)
Sprawa 265/87 – Schräder –
Zb.Orz. 1989, s. 2237 (prawo własności,
swobodne wykonywanie zawodu,
ograniczenia)
Sprawa 5/88 – Wachauf – Zb.Orz. 1989,
s. 2609 (możliwość ograniczania praw
podstawowych)
Sprawa C-357/89 – Raulin –
Zb.Orz. 1992, s. I-1027 (zasada
równouprawnienia, zakaz
dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową)
Sprawa C-97/91 – Borelli – Zb.Orz. 1992,
s. I-6313 (prawa podstawowe, prawo
do odwoływania się)
Sprawa C-132/91 – Katsikas –
Zb.Orz. 1992, s. I-6577 (prawa
podstawowe, swobodne wykonywanie
zawodu)
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Sprawa C-219/91 – Ter Voort –
Zb.Orz. 1992, s. I-5485 (swoboda
wypowiedzi)
Sprawa C-2/92 – Bostock – Zb.Orz. 1994,
s. I-955 (prawa podstawowe, prawo
własności, wolność wykonywania
zawodu, konsultacja dotycząca
wykonywania prawa UE)
Sprawa C-280/93 – Niemcy przeciwko
Radzie – Zb.Orz. 1994, s. I-4973 (prawo
własności, swobodne wykonywanie
zawodu, ograniczenia uzasadnione
wspólnym interesem)
Sprawa C-415/93 – Bosman –
Zb.Orz. 1995, s. I-4921 (prawa
podstawowe, swobodne wykonywanie
zawodu)
Sprawa C-55/94 – Gebhard –
Zb.Orz. 1995, s. I-4165
(prawa podstawowe, prawo
przedsiębiorczości, swobodne
wykonywanie zawodu)
Opinia 2/94 – Zb.Orz. 1996, s. I-1759
(prawa podstawowe, przystąpienie
UE do europejskiej Konwencji praw
człowieka)
Sprawa C-377/98 – Niderlandy przeciwko
Parlamentowi i Radzie – Zb.Orz. 2001,
s. I-7079 (godność ludzka, prawo do
nietykalności osobistej)
Sprawa C-274/99 P – Connolly –
Zb.Orz. 2001, s. I-1611 (swoboda
wypowiadania się)
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Sprawa C-60/00 – Carpenter –
Zb.Orz. 2002, s. I-6294 (ochrona
rodziny)
Sprawa C-112/00 – Schmidberger –
Zb.Orz. 2003, s. I-5659 (ograniczenia
unijnych praw podstawowych,
wolność słowa i zgromadzeń)
Sprawa C-276/01 – Steffensen –
Zb.Orz. 2003, s. I-3735 (prawo do
skutecznej ochrony prawnej)
Sprawa C-25/02 – Rinke – Zb.Orz. 2003,
s. I-8349 (ogólna polityka równości)
Sprawa C-36/02 – Omega –
Zb.Orz. 2004, s. I-9609 (ograniczenia
praw podstawowych)

O GÓLNE ZASADY PRAWA
(WYBÓR)
Bezpieczeństwo prawne
Sprawy połączone 18/65 i 35/65 –
Gutmann – Zb.Orz. 1967, s. 75 i nast.
Sprawa 96/78 – Decker – Zb.Orz. 1979,
s. 101
Sprawa 98/78 – Racke – Zb.Orz. 1979,
s. 69
Sprawa 61/79 – Denkavit – Zb.Orz. 1980,
s. 1205
Sprawy połączone 66/79, 127/79
i 128/79 – Salumi – Zb.Orz. 1980, s. 1237
Sprawa 70/83 – Kloppenburg –
Zb.Orz. 1984, s. 1075

A B C PR AWA U N I I EU R O PE J SK I E J

Sprawy połączone T-551/93,
od T-231/94 do T-234/94 – Industrias
Pesqueras Campos u.a., Zb.Orz. 1996,
s. II-247

Zasada pomocniczości

Sprawy połączone T-116/01 i T-118/01 –
P&O European Ferries (Vizcaya)
i Diputaciön Foral de Vizcaya przeciwko
Komisji – Zb.Orz. 2003,
s. II-2957

Sprawa C-84/94 – Zjednoczone
Królestwo przeciwko Radzie –
Zb.Orz. 1996, s. 1-5755

Proporcjonalność
Sprawa 116/76 – Granaria –
Zb.Orz. 1977, s. 1247

Sprawa T-29/92 – SPO – Zb.Orz. 1995,
s. II-289

Sprawy połączone C-36/97 i C-37/97 –
Kellinhusen i Ketelsen –
Zb.Orz. 1998, s. I-6337
Sprawa C-491/01 – British American
Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco
– Zb.Orz. 2002, s. I-11453

Sprawa 265/87 – Schräder –
Zb.Orz. 1989, s. 2237

Obywatelstwo unijne

Sprawa C-161/96 – Südzucker –
Zb.Orz. 1998, s. I-281

Sprawa C-85/96 – Martinez Sala –
Zb.Orz. 1998, s. I-2691

Sprawa C-171/03 – Toeters –
Zb.Orz. 2004, s. I-10945

Sprawa C-224/98 – d’Hoop –
Zb.Orz. 2002, s. I-6191

Ochrona uzasadnionych
oczekiwań

Sprawa C-184/99 – Grzelczyk –
Zb.Orz. 2001, s. I-6193

Sprawa 74/74 – CNTA –
Zb.Orz. 1975, s. 533
Sprawa 120/86 – Mulder –
Zb.Orz. 1988, s. 2321

Sprawa C-413/99 – Baumbast –
Zb.Orz. 2002, s. I-7091
Sprawa C-403/03 – Schempp –
Zb.Orz. 2005, s. 6421

Sprawa 170/86 – Von Deetzen –
Zb.Orz. 1988, s. 2355
Sprawa C-368/89 – Crispoltoni I –
Zb.Orz. 1991, s. I-3695
Sprawa T-119/95 – Hauer –
Zb.Orz. 1998, s. II-2713
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