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Efekty uczenia się

Poziom zgodnie z ramami kompetencji (IO1): ????

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego słuchacze będą mieli podstawową wiedzę o tym, 

jak:

 Poruszać się po źródłach prawa UE;

 Rozumieć odpowiednie prawa i przepisy regulujące wewnętrzny rynek Unii Europejskiej;

 Stosować podstawowe zasady prawa UE w ramach prawnych UE;

 Wykorzystać zasady swobodnego przepływu osób i ich wpływ na handel w UE;

 Zrozumieć politykę UE i jej wpływ na handel zagraniczny i inwestycje;

 Zrozumieć, w jaki sposób jednostka może zakwestionować nieodpowiednie prawodawstwo UE.
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1. Wprowadzenie do prawa UE

1.1 Historia UE - zmieniająca się Europa

Różne traktaty, które mają znaczenie dla Ciebie, to TUE - Traktat o Unii Europejskiej i TFUE - Traktat o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obecną wersję traktatu państwa członkowskie uzgodniły w Lizbonie. W

związku z tym ta wersja przepisów prawnych nazywana jest także Traktatem lizboński.

Po zakończeniu wyniszczającej drugiej wojny światowej skupiono się na tym, by taka wojna nigdy więcej

nie powtórzyła się w Europie. Wpływ na ten sposób myślenia miała założona w 1946 roku Europejska Unia

Federalistów, organizacja, którą dziś można by nazwać think tankiem.

Idee te doprowadziły również do powstania kilku organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, MFW,

GATT, a także - co szczególnie ważne dla Europy - Rady Europy, a wraz z nią Europejskiej Konwencji Praw

Człowieka. Po utworzeniu Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 roku, Traktaty Rzymskie z 1958 roku ustanowiły

Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Pierwsza rewizja nastąpiła w

1987 roku wraz z Jednolitym Aktem Europejskim, w 1993 i 1999 roku wprowadzono zmiany w Traktacie

Amsterdamskim i Traktacie z Maastricht, a w 2003 roku w Traktacie z Nicei. Obecna wersja, zawierająca

TUE i TFUE, została przyjęta w 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony.
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1.2 Instytucje UE

W art. 13 TUE wymieniono następujące instytucje UE: Parlament Europejski, Radę Europejską, Komisję

Europejską, Radę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny i Trybunał

Obrachunkowy. Artykuły od 13 do 19 TUE określają szczegóły dotyczące tych instytucji. Poza tymi

instytucjami istnieją jeszcze inne, takie jak Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego obywatele

i podmioty UE mogą się odwoływać w sprawach dotyczących niewłaściwych praktyk administracyjnych.

1.3 Trybunał Sprawiedliwości UE

Jeśli chodzi o kontekst instytucjonalny, artykuł 19 wyjaśnia, że władza sądownicza nosi wspólną nazwę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub TSUE. Jego zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem

prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów. Gałąź sądownicza składa się z Trybunału Sprawiedliwości,

sądów powszechnych i sądów wyspecjalizowanych. Przykładem sądu wyspecjalizowanego może być Sąd do

spraw Służby Publicznej, który rozpatruje spory pracownicze związane z pracownikami UE. Trybunał

Sprawiedliwości jest najwyższym sądem Unii Europejskiej.
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1.4 Traktaty Unii Europejskiej

Główne traktaty można znaleźć tutaj:

Traktat o Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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2. Źródła i metody

2.1 Wprowadzenie do źródeł prawa UE

Większość publikacji UE jest dziś dostępna bezpłatnie w Internecie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(Dz.U.) jest oficjalnym zbiorem aktów prawnych UE i innych oficjalnych dokumentów instytucji, organów i

agencji UE. Ukazuje się codziennie od wtorku do soboty w językach urzędowych UE i jest dostępny w

różnych formatach. Seria L zawiera głównie prawodawstwo wtórne, takie jak rozporządzenia, dyrektywy,

decyzje i zalecenia. Seria C zawiera informacje pochodzące od głównych instytucji, takie jak

obwieszczenia, wytyczne, ogłoszenia, rezolucje, opinie, wspólne deklaracje, akty przygotowawcze i

streszczenia wyroków.

Wszystkie dokumenty można łatwo znaleźć w prawnej bazie danych EUR-Lex. Jest to bezpłatna baza

danych online dostępna we wszystkich językach urzędowych. Baza jest codziennie aktualizowana. W EUR-

Leksie można znaleźć Dziennik Urzędowy. Należy pamiętać, że od pierwszego lipca 2013 r. elektroniczne

wydanie Dziennika Urzędowego w EUR-Leksie jest wydaniem autentycznym, zawierającym akty prawne w

wersji skonsolidowanej, akty przygotowawcze, historię prawodawstwa, orzecznictwo UE, ECR w pdf.

Inną przydatną bazę danych można znaleźć na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej. Jest ona dostępna za darmo we wszystkich językach urzędowych. Zawiera ona sprawy od

Trybunału Sprawiedliwości do Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej, opinie rzecznika generalnego,

notatki z pism naukowych oraz komunikaty prasowe o nowych sprawach.
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Na koniec warto wspomnieć o ogromnej stronie internetowej Unii Europejskiej, na której można znaleźć

wiele istotnych dokumentów. Unia Europejska ma tradycję publikowania niemal wszystkiego w Internecie, a

strona jest przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe.

2.2 Orzecznictwo

Zapoznamy się z orzecznictwem Unii Europejskiej, pokażemy, jak wyszukiwać sprawy, wyjaśnimy ich

numery oraz jak wyszukiwać w dokumentach.

Przyjrzyjmy się przykładowi: C-341/05, sprawa Laval. Pismo informuje nas, że jest to sprawa z Trybunału

Sprawiedliwości, liczba 341 to numer seryjny, a na końcu mamy rok. Numer nadawany jest w momencie

wpłynięcia sprawy do sądu, więc rok oznacza, kiedy sprawa się rozpoczęła. Jeśli przed numerem znajduje

się litera T lub F, oznacza to, że sprawa pochodzi z Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej.

Całkiem niedawno wprowadzono nowy system cytowania i numerowania spraw. ECLI to nowy europejski

identyfikator orzecznictwa. Numer ECLI będzie obejmował zarówno sądy europejskie, jak i krajowe, a jego

zadaniem jest usprawnienie wyszukiwania orzecznictwa.
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Sprawa Laval ma następujący numer: ECLI EU:C:2007:809. Na początku znajduje się kod kraju, następnie

kod sądu, który wydał orzeczenie, rok wydania orzeczenia, a na końcu numer porządkowy. Numer

porządkowy ma format ustalany przez każde państwo członkowskie. Może się on składać z maksymalnie 25

znaków alfanumerycznych. Aby wyszukać sprawę, należy skorzystać z bazy danych dostępnej na stronie

internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zapoznamy się z różnymi dokumentami komisji. Dokumenty te są publikowane w różny sposób. Propozycje

nowych aktów prawnych są publikowane w serii dokumentów COM, w której publikowane są oficjalne

dokumenty komisji. Inne ważne dokumenty, takie jak np. komunikaty, są publikowane wyłącznie w

Dzienniku Urzędowym. Niektóre dokumenty są publikowane wyłącznie na stronie internetowej Komisji.

Dokumenty COM są dostępne w bazie EUR-Lex. Dokument można wyszukać na stronie wejściowej, wpisując

rok, numer i rodzaj dokumentu. Komisja opracowała także dokumenty takie jak raporty z realizacji. Nie

zawsze są one publikowane w ten sam sposób. Jeśli chcemy znaleźć najnowsze sprawozdanie z wdrożenia

np. dyrektywy usługowej, proponuję zacząć od wyszukiwarki internetowej, np.

2.3 Dokumenty Komisji
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2.4 Materiały źródłowe

• Oficjalna strona internetowa UE: http://europa.eu/european-union/index_en

• EUR-lex - Ogólna baza danych dotyczących prawa UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

• Kuria - Trybunał Sprawiedliwości: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG

• Dziennik Urzędowy: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

• Międzyinstytucjonalny przewodnik stylistyczny: http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm

• Oficjalna strona internetowa UE:

http://europa.eu/european-union/index_en Biuro prasowe UE http://europa.eu/newsroom/index_en.htm

• Strona główna Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/commission/index_en

http://europa.eu/european-union/index_en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm
http://europa.eu/european-union/index_en EU Newsroom http:/europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/index_en
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3. Swobody gospodarcze

3.1 Rynek wewnętrzny 

Zgodnie z artykułem 26 TFUE, "Unia przyjmuje środki w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania

rynku wewnętrznego". Dalej czytamy: "Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na

którym istnieje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału".

Rozwój rynku wewnętrznego można podzielić na różne etapy integracji gospodarczej.

Na początku chodziło o swobodny przepływ towarów i usunięcie różnych barier w handlu, począwszy od

strefy wolnego handlu, która później przekształciła się w tzw. unię celną. Wraz z utworzeniem unii celnej

powoli zaczęły się przemieszczać między państwami członkowskimi także inne czynniki produkcji, kapitał,

pracownicy i usługi. W rezultacie trzy pozostałe swobody zostały włączone do traktatów, aby razem mogły

tworzyć rynek wewnętrzny UE. Niektóre z zasad, które początkowo opracowano dla swobodnego przepływu

towarów, zostały później przyjęte w podobnym duchu dla pozostałych swobód. Warto również zauważyć, że

integracja gospodarcza nie kończy się wraz z utworzeniem rynku wewnętrznego. Aby osiągnąć pełną

integrację gospodarczą, konieczna jest unia gospodarcza i walutowa. Obejmuje ona takie elementy, jak

wprowadzenie wspólnej waluty kontrolowanej przez władze centralne czy harmonizacja polityki fiskalnej,

np. podatkowej. Zwłaszcza ten ostatni krok jest postrzegany jako kontrowersyjny w niektórych państwach

członkowskich, a nawet wspólna waluta, euro, została przyjęta tylko przez 19 z obecnych 28 państw

członkowskich, przy czym kraje takie jak Szwecja czy Dania nadal posługują się własnymi walutami.
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3.2 Swobodny przepływ towarów

Swobodny przepływ towarów jest chroniony przepisami art. 26 oraz art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej TFUE. Art. 28-33 TFUE określają istotę unii celnej. Unia Europejska pobiera opłaty celne

na swoich granicach zewnętrznych, natomiast na terytorium UE opłaty celne nie są dozwolone. Wynika to z

art. 28 i 30 TFUE, które zakazują nakładania ceł w przywozie i wywozie oraz opłat o skutku równoważnym.

Dotyczy to również opłat o skutku równoważnym. To samo dotyczy towarów przeznaczonych na eksport,

tzn. opłata jest zabroniona, jeśli dotyczy wyłącznie towarów eksportowanych.

3.3 Swobodny przepływ osób

Ramy prawne, które obejmują swobodę przemieszczania się, są określone przez prawo pierwotne, prawo

wtórne i wreszcie orzecznictwo. Oznacza to, że są to orzeczenia sądów europejskich. Właściwym prawem

pierwotnym jest zasada niedyskryminacji, zawarta w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(TFUE), a także w art. 20-25 TFUE. Artykuły 20-25 określają zasady dotyczące obywatelstwa UE. Ponadto

art. 45-48 TFUE dotyczyły swobodnego przepływu pracowników.

Na poziomie prawa wtórnego najistotniejsze przepisy to rozporządzenie 492/2011 w sprawie swobodnego

przepływu pracowników wewnątrz Unii. Oraz dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i

członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, tzw.

dyrektywa obywatelska lub dyrektywa o prawie obywateli.
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3.4 Swoboda przedsiębiorczości

Artykuł 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli TFUE, stanowi, że ograniczenia swobody

przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa

członkowskiego są zakazane. Zakaz ten dotyczy również ograniczeń w tworzeniu agencji, oddziałów lub

dotacji przez obywateli któregokolwiek z państw członkowskich mających siedzibę na terytorium

któregokolwiek z państw członkowskich. Swoboda przedsiębiorczości obejmuje prawo do podejmowania i

wykonywania działalności na własny rachunek oraz do zakładania i zarządzania przedsiębiorstwami, w

szczególności spółkami i firmami.

Artykuły 54 i 55 TFUE zapewniają, że swoboda przedsiębiorczości dotyczy także spółek, które zakładają

spółki. Podobnie art. 51 i art. 52 stanowią element swobody przedsiębiorczości.

Innym ważnym elementem swobody przedsiębiorczości, istotnym zarówno dla osób fizycznych, jak i

prawnych, jest następująca gwarancja. Swoboda przedsiębiorczości obejmuje również prawo do

nabywania, użytkowania i przenoszenia własności nieruchomości lub osób fizycznych, a także prawo do

uzyskiwania pożyczek i dostępu do form kredytowania.

Wiąże się to z prawem do przyjmowania faktycznie złożonych ofert pracy. swobodnego przemieszczania się

w tym celu po terytorium państwa członkowskiego Przebywania w państwie członkowskim w celu podjęcia

zatrudnienia zgodnie z przepisami regulującymi zatrudnianie obywateli tego państwa. I wreszcie, do

pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie, na warunkach

określonych w przepisach unijnych.
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3.5 Swobodny przepływ usług

Swobodny przepływ usług jest chroniony przepisami art. 56-62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(TFUE). Ponadto swobodny przepływ usług w UE zapewnia unijne prawo wtórne. Podstawowa idea jest

następująca: osoby samozatrudnione lub firmy, które legalnie działają w jednym państwie członkowskim,

powinny mieć także możliwość prowadzenia tej działalności w innym państwie członkowskim. swoboda

przedsiębiorczości chroni prawo osób samozatrudnionych i firm do stałego i stabilnego zakładania

działalności w państwie członkowskim. Z kolei swoboda przepływu usług chroni prawo do czasowego

świadczenia usług w innym państwie członkowskim, przy jednoczesnym zachowaniu stałej siedziby w kraju

pochodzenia. Artykuł 51 TFUE wyłącza usługi, które są specyficznymi działaniami i funkcjami

wymagającymi sprawowania władzy publicznej; uzasadnione mogą być także środki krajowe ograniczające

swobodę świadczenia usług.

3.6 Swobodny przepływ kapitału

Swobodny przepływ kapitału jest jednym z najważniejszych materialnych elementów prawa UE, czyli

podstawowych wolności. Swobodny przepływ kapitału jest chroniony przepisami art. 63-66 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Swobodny przepływ kapitału jest postrzegany jako ważny

fundament jednolitego rynku, uzupełniający inne swobody. Swobodny przepływ kapitału przyczynia się

również do wzrostu gospodarczego i promuje stosowanie euro jako waluty międzynarodowej. Ponadto jest

on niezbędny do wprowadzenia euro i rozwoju unii gospodarczej i walutowej. Wraz z wprowadzeniem euro

zniesiono wszystkie pozostałe ograniczenia w przepływie kapitału między rezydentami państw

członkowskich.
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3.7 Materiały źródłowe

• Strony Komisji Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu osób:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=en

• Praktyczne zastosowanie przepisów UE przez rząd duński:

https://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eulaw/fa

mily_reunification_danish_nationals_under_eu-law.htm

• Uczestnictwo pracowników - UE (w celu podsumowania spraw):

http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Daily-Mail

Ponadto w dyrektywie kapitałowej wprowadzono zmiany dotyczące środków związanych z udzielaniem

kredytów długoterminowych na potrzeby transakcji handlowych oraz zakupem papierów wartościowych

niebędących przedmiotem obrotu giełdowego. Przykłady z orzecznictwa dotyczące przepływu kapitału

obejmują inwestycje bezpośrednie, inwestycje w nieruchomości, operacje na papierach wartościowych i

innych gwarancjach, pożyczki i kredyty finansowe. Ale także dziedziczenie, darowizny i dotacje.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=en
https://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eulaw/family_reunification_danish_nationals_under_eu-law.htm
http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Daily-Mail


Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

4. Egzekwowanie prawa UE i kontrola sądowa

4.1 Egzekwowanie praw UE na szczeblu krajowym

Istnieje wiele różnych aktów prawa pierwotnego i wtórnego UE, które mogą przyznawać pewne prawa lub

nakładać obowiązki zarówno na osoby fizyczne, jak i na przedsiębiorstwa. Może to być na przykład prawo

do równej płacy lub prawo do sprawiedliwego procesu. W zależności od rodzaju prawa. Może zaistnieć

potrzeba wdrożenia go na szczeblu krajowym. Ale co się stanie, jeśli to wdrożenie zostanie

przeprowadzone nieprawidłowo lub jeśli krajowe organy administracji i sądy nie będą prawidłowo stosować

prawa i nadawać mocy obowiązującej odpowiednim przepisom prawa UE? Przede wszystkim należy

zauważyć, że państwa członkowskie są do tego zobowiązane zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE oraz zasadą

lojalnej współpracy. W ten sposób sądy europejskie stworzyły trzy główne mechanizmy zapewniające

system egzekwowania prawa. Skutek bezpośredni, skutek pośredni i odpowiedzialność państwa.

• Skutek bezpośredni to możliwość powoływania się na normy prawne i powoływania się na nie

bezpośrednio przed sądami krajowymi.

• Skutek pośredni polega na zobowiązaniu sądów krajowych do interpretowania prawa krajowego zgodnie

z prawem UE. Jest to alternatywna droga, gdy nie ma skutku bezpośredniego.

• Odpowiedzialność państwa ma znaczenie, gdy osoby fizyczne lub osoby towarzyszące poniosły szkody z

powodu naruszenia prawa UE przez ich państwo członkowskie. Takie szkody mogą być pod pewnymi

warunkami odzyskane poprzez ubieganie się o odszkodowanie od państwa członkowskiego.
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4.2 Studium przypadku

W słynnej sprawie Francovica pracodawca został postawiony w stan likwidacji, a część jego wynagrodzenia

pozostała niewypłacona. Zgodnie z dyrektywą UE pracownicy mają jednak prawo do odzyskania takich

niewypłaconych wynagrodzeń od organów gwarancyjnych, które mają zostać utworzone na szczeblu

krajowym. Problem polegał na tym, że Włochy nie wdrożyły tej dyrektywy.

W jaki sposób Francovic mógłby dochodzić swoich praw w UE? Być może poprzez skutek bezpośredni. Ale

wtedy odpowiednie przepisy dyrektywy nie spełniały warunków skutku bezpośredniego. A co z efektem

pośrednim? Niestety, w tym przypadku nie można było interpretować żadnych przepisów krajowych w

świetle dyrektywy, a może prawo krajowe? Otóż prawo włoskie nie zezwalało na wnoszenie powództw o

odszkodowanie przeciwko ustawodawcy.

To właśnie wtedy sąd ustanowił odpowiedzialność państwa, która zobowiązuje państwo członkowskie do

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub firmom, jeśli to państwo członkowskie

jest odpowiedzialne za naruszenie prawa UE.

Uzasadnieniem tego jest skuteczność prawa UE. Innymi słowy, gdyby jednostki mogły powoływać się na

bezpośredni lub pośredni skutek przed swoimi sądami krajowymi, ale nie mogły żądać odszkodowania za

wyrządzone szkody. Prawo UE nie byłoby tak skuteczne.

Skutek bezpośredni to tylko minimalna gwarancja, ale odpowiedzialność państwa sięga dalej. Działa ona

jako środek determinujący lub sankcja dla państwa członkowskiego, które nie wdrożyło lub nie wprowadziło

w życie przepisów unijnych, tak więc można powołać się na odpowiedzialność państwa niezależnie od

skutku bezpośredniego lub pośredniego. Ponadto, w przeciwieństwie do np. skutku bezpośredniego, jest

ona dostępna zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i prywatnego.
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4.3 Zaskarżanie aktów prawnych UE

Dlaczego ktoś miałby chcieć bezpośrednio zaskarżyć akt prawny na poziomie UE?

Cóż, być może nakłada na firmę pewne obowiązki, które stawiają ją w niekorzystnej sytuacji

konkurencyjnej, lub dyskryminuje ją jako osobę fizyczną.

Najważniejszym przepisem jest tu art. 263 TFUE, ponieważ umożliwia on zakwestionowanie środka

unijnego w całości lub w części w celu stwierdzenia jego nieważności, co stanowi skargę o unieważnienie.

Stwierdza się w nim wyraźnie, że każdy akt ustawodawczy wydany przez którąkolwiek z instytucji UE może

zostać poddany kontroli, a więc każde rozporządzenie, dyrektywa lub decyzja, która ma wiążące skutki

prawne. Następnie w drugim akapicie podano różne podstawy kontroli.

Z jakiego powodu można zatem zakwestionować akt prawny UE? Może to być np. sytuacja, w której UE nie

posiada niezbędnych kompetencji do podjęcia działań lub podjęła je w oparciu o niewłaściwą podstawę

prawną.

Najważniejszym pytaniem jest jednak to, czy rzeczywiście przysługuje Ci prawo do wniesienia powództwa.

Jest to tzw. legitymacja. Jako osoba fizyczna lub właściciel firmy musisz zapoznać się z akapitem

czwartym, który daje różne możliwości. Jeśli środek jest skierowany bezpośrednio do Ciebie, to zawsze

masz legitymację procesową. Jednak w większości przypadków tak nie jest. W takim przypadku musisz

udowodnić, że sprawa dotyczy Cię bezpośrednio i indywidualnie. Bezpośredniość oznacza bezpośredni

związek między zaskarżonym aktem a szkodą wnioskodawcy. Indywidualny interes jest trudniejszy do

udowodnienia zgodnie z kryteriami Plaumanna.
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Istnieje również inna możliwość - odpowiedzialność pozaumowna, którą można znaleźć w art. 340 TFUE.

Jest to odpowiednik odpowiedzialności państwa. Natomiast postępowanie w sprawie odpowiedzialności

pozaumownej odbywa się na szczeblu UE. Jest to więc ponownie powództwo o odszkodowanie. W ramach

tej procedury można zakwestionować wszelkie działania bezprawnie narzucone przez instytucje UE lub jej

pracowników, jeśli to one spowodowały szkodę.

4.4 Materiały źródłowe

• Michał Bobek, "The Effects of EU Law in the National Legal Systems" in C Barnard and S Peers (eds),

European Union Law (OUP 2014) 140-173, dostępne na stronie: http://ssrn.com/abstract=2371396.

• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG

http://ssrn.com/abstract=2371396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG
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5. Zasady i struktura instytucjonalna

5.1 Siedmiu głównych graczy

Po pierwsze, przyjrzymy się przepisom zawartym w traktatach UE, które mogą mieć znaczenie. Przyjrzymy

się także strukturze instytucjonalnej w UE, a w szczególności roli poszczególnych instytucji i państw

członkowskich UE. Są one ze sobą powiązane, ponieważ przepisy regulują strukturę instytucjonalną.

Podobnie jak w większości, jeśli nie we wszystkich dziedzinach prawa UE, istnieje prawo pierwotne, czyli

traktaty, oraz prawo wtórne, czyli dyrektywy i rozporządzenia. Prawo to reguluje równowagę między

dwoma głównymi podmiotami w wymiarze zewnętrznym. Z jednej strony jest to sama Unia Europejska, a z

drugiej - jej państwa członkowskie. To właśnie ten równoległy układ powoduje złożoność systemu.

W wymiarze zewnętrznym Unii Europejskiej istnieje siedem głównych podmiotów.

1. Jedną z nich jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Wysoki Przedstawiciel, czyli w skrócie

ESDZ. Podstawa prawna znajduje się w artykule 27 TUE. Jej celem jest prezentowanie silnego,

spójnego stanowiska w dziedzinach wykraczających poza wspólną politykę handlową. ESDZ nie jest

instytucją UE, co w naturalny sposób ogranicza jej wpływ i zakres działania.

2. Z drugiej strony, Rada Europejska określa przyszłą politykę UE i jako taka może wpływać na

pozaprawne, ale ważne działania w zakresie polityki zagranicznej.

3. Rada jest kolejną instytucją ustalającą porządek obrad. Rada do Spraw Zagranicznych, w skład której

wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, opracowuje działania zewnętrzne

Unii na podstawie strategicznych wytycznych określonych przez Radę Europejską i dba o to, by

działania Unii były spójne.
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4. Komisja Europejska jest kluczowym graczem w tej dziedzinie. Choć specjalna dyrekcja generalna ds.

stosunków zewnętrznych została zlikwidowana i przekształcona w ESDZ, zewnętrzny wymiar większości

obszarów polityki oznacza, że Komisja pozostała kluczowym graczem w tej dziedzinie. Obszary handlu,

energii i pomocy humanitarnej nigdy nie zostały przekazane ESDZ i pozostają w pełni w rękach Komisji.

Komisja reprezentuje także UE za granicą, z wyjątkiem m.in. wspólnej zagranicznej polityki

bezpieczeństwa.

5. Parlament Europejski udowodnił, że jest bardzo aktywnym graczem w dziedzinie stosunków

zewnętrznych. Parlament Europejski jest regularnie konsultowany. Musi on wyrazić zgodę, zanim Unia

Europejska zawrze umowę międzynarodową. Było to widoczne przed podpisaniem TTIP ze Stanami

Zjednoczonymi Ameryki.

6. W wymiarze zewnętrznym kluczową rolę odgrywa oczywiście Trybunał Sprawiedliwości. Jednym z jego

głównych zadań jest decydowanie o podziale kompetencji zewnętrznych między Unią a jej państwami

członkowskimi. Jego orzeczenia w tych sprawach są zatem bardzo ważne dla równowagi

instytucjonalnej w UE.

7. I wreszcie, co nie mniej ważne, są to państwa członkowskie. Mimo członkostwa w UE państwa

członkowskie są nadal podmiotami międzynarodowymi. Zasada przyznawania kompetencji oznacza, że

UE może działać tylko wtedy, gdy ma kompetencje do działania. Jeśli UE nie ma kompetencji do

działania lub jeśli UE i państwa członkowskie mają kompetencje dzielone, państwa członkowskie

zachowują swobodę działania na arenie międzynarodowej.
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5.2 Procedura zawierania nowych umów międzynarodowych.

Procedura jest określona w art. 218 TFUE. Procedura leży w gestii Rady, choć kluczową rolę odgrywa w niej

Komisja. Komisja wszczyna procedurę, wydając zalecenie, o którym mowa w paragrafie trzecim, ale musi

uzyskać zgodę rady, o czym mowa w paragrafie drugim.

Rada kontroluje procedurę poprzez dyrektywy lub konsultacje, o czym mowa w paragrafie czwartym.

Następnie Rada wydaje upoważnienie do podpisania, zgodnie z paragrafem piątym. Zgodnie z paragrafem

szóstym, w niektórych przypadkach należy zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego.

Istnieją cztery kategorie umów. Są to umowy mieszane, co oznacza, że zarówno unia, jak i jej państwa

członkowskie stają się stronami umowy.

Istnieją umowy o stowarzyszeniu, przystąpieniu i wystąpieniu, które obejmują wzajemne prawa i

obowiązki, wspólne działania i specjalne procedury.

Jest też przystąpienie do organizacji międzynarodowych. I wreszcie przyszłe umowy zawierane wyłącznie

przez państwa członkowskie.
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Artykuł 6 EOG
"Bez uszczerbku dla przyszłego rozwoju orzecznictwa, postanowienia niniejszej umowy, w zakresie, w

jakim są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami Traktatu ustanawiającego Europejską

Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami

przyjętymi w zastosowaniu tych dwóch traktatów, podlegają w zakresie ich wykonania i stosowania

wykładni zgodnej z odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

wydanymi przed datą podpisania niniejszej umowy."

5.4 Materiały źródłowe

• Teksty prawne Porozumienia EOG, dostępne na stronie: http://www.efta.int/legal-texts/eea

5.3 Teksty prawne Porozumienia EOG

http://www.efta.int/legal-texts/eea
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Materiały źródłowe

• Jak działa Unia Europejska: Twój przewodnik po instytucjach UE, Urząd Publikacji, Luksemburg, 2013.

• C. Barnard (2016), "The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms", Oxford University Press.

• Ochrona praw podstawowych w UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Xavier Groussot.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628552

• Słabe prawo, silny sąd - swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a Karta Praw Podstawowych Unii

Europejskiej, Xavier Groussot.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2428181

• Paul Craig i Gráinne de Búrca Prawo UE: Text, cases and materials (najnowsze wydanie), odpowiednie

rozdziały poświęcone egzekwowaniu i kontroli sądowej.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628552
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2428181
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