
Wprowadzenie

I. Uwagi ogólne

Prawo Unii Europejskiej stanowi swoisty system prawa, odrębny za-
równo od prawa międzynarodowego, jak i prawa poszczególnych państw
członkowskich Unii. Dorobek prawny UE jest określany mianem acquis
communautaire. Obejmuje on przepisy prawa traktatowego oraz przepisy
prawa tworzonego przez instytucje i organy lub jednostki organizacyjne
Unii, orzeczenia sądów unijnych, ogólne zasady prawa, prawo zwycza-
jowe oraz umowy międzynarodowe (umowy zawierane przez Unię Euro-
pejską samodzielnie bądź wspólnie z państwami członkowskimi (z jednej
strony) oraz podmiotami trzecimi (z drugiej strony).

Różnorodność źródeł prawa Unii Europejskiej oraz ich charakter
prawny, a także brak przepisów zawierających ich kompleksowy katalog
powoduje, że z trudnością poddają się klasyfikacji. Ze względu na to kto je
stanowi, jest wyodrębniane: prawo pierwotne i prawo pochodne (wtórne).
Co do zasady, prawo pierwotne jest stanowione przez państwa członkow-
skie za pośrednictwem umów międzynarodowych, zaś prawo pochodne
(wtórne) tworzone jest przez organy unijne na podstawie i w granicach
określonych prawem pierwotnym.

W skład prawa pierwotnego wchodzą następujące akty:
– Traktaty założycielskie (Traktat z dnia 18.4.1951 r. o utworzeniu Eu-

ropejskiej Wspólnoty Węgla i Stali [jego postanowienia obowiązy-
wały do dnia 22.7.2002 r.], Traktat z dnia 25.3.1957 r. o utworzeniu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecnie Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej; dalej również jako: TfUE); Traktat z dnia
25.3.1957 r. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
dalej również jako: TEWEA), oraz Traktat z dnia 7.2.1992 r. o Unii Eu-
ropejskiej (nazywany też Traktatem z Maastricht; dalej również jako:
TUE) wraz z Traktatami je nowelizującymi, w tym Traktatu z Lizbony
z 13.12.2007 r.,

– Aneksy i Protokoły do Traktatów,
– Traktaty Akcesyjne,
– Pierwszy i Drugi Traktat Budżetowy oraz
– Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Prawo pierwotne tworzą również ogólne zasady prawa wynikające

z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Od dnia przystąpienia Chorwacji – dnia 1.7.2013 r. – UE liczy 28 państw

członkowskich. Jednakże dnia 23.6.2016 r. odbyło się referendum doty-
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czące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (okre-
ślane jest terminem Brexit). Większość głosujących (51,89%) opowiedziała
się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (frekwencja
wyniosła 72,2%). Po raz pierwszy w historii zostanie zastosowana proce-
dura dotycząca wyjścia państwa z UE. Do zakończenia procesu uregulo-
wanego art. 50 TUE w czasu Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym
członkiem UE, w związku z tym w dalszym ciągu obowiązują prawa
i obowiązki wynikające z członkostwa w UE.

Niniejsza publikacja zawiera dwa akty stanowiące – zgodnie z art. 1
akapit trzeci TUE – podstawę UE: Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w wersji skonsolidowanej z paździer-
nika 2012 r.). Dodatkowo niniejszy zbiór zawiera postanowienia Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
TUE ma ona taką samą moc prawną jak Traktaty. W zbiorze nie ujęto
treści Traktatu ustanawiającego Europejska Wspólnotę Energii Atomowej
(Dz.Urz. C 203 z 7.6.2016 r.).

II. Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7.2.1992 r., który wszedł w życie

dnia 1.11.1993 r., jest umową międzynarodową składającą się z Preambuły
i sześciu Tytułów.

Celem Unii zgodnie z art. 3 ust. 1 TUE jest wspieranie pokoju, jej
wartości (tj. poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka,
w tym praw osób należących do mniejszości) i dobrobytu jej narodów.

Unia Europejska jest złożoną z państw członkowskich organizacją
międzynarodową podlegającą prawu międzynarodowemu na podstawie
umowy międzynarodowej i jako organizacja międzynarodowa wykonuje
zadania przyznane jej przepisami TUE i TfUE (zob. A. Wróbel, w: A. Wró-
bel (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europej-
skiej), Kraków 2004, s. 55).

Na podstawie art. 47 TUE Unia Europejska ma osobowość prawną.
W Tytule II TUE zawarto postanowienia dotyczące zasad demokratycz-

nych. W art. 9 TUE podkreślono, że we wszystkich działaniach Unia prze-
strzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani w jedna-
kowy sposób przez jej organy.

Celem aktywizacji obywateli Unii w procesie tworzenia prawa możliwe
jest stosowanie instytucji inicjatywy obywatelskiej, która przysługuje mi-
lionowi obywateli UE (spośród ok. 500 mln obywateli UE) pochodzących
ze „znacznej liczby państw członkowskich”. Są oni uprawnieni do przed-
stawienia Komisji projektu aktu prawnego.
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Tytuł III Traktatu obejmuje postanowienia o instytucjach, które dopre-
cyzowane zostały w przepisach TfUE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 TUE Unia
dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, które mają na celu pro-
pagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, inte-
resom jej obywateli oraz interesom państw członkowskich, jak również
zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
Do instytucji UE, z których każda działa w granicach uprawnień przy-
znanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach
i w celach w nich określonych – należy zaliczyć:

– Parlament Europejski,
– Radę Europejską,
– Radę,
– Komisję Europejską (również jako: Komisja),
– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
– Europejski Bank Centralny,
– Trybunał Obrachunkowy.
Instytucje Unii mają, zgodnie z art. 13 ust. 2 zd. 2 TUE, lojalnie ze sobą

współpracować.
Parlament Europejski pełni funkcje prawodawcze (m.in. uchwala akty

unijnego prawa); budżetowe (wraz z Radą tworzą tzw. władzę budże-
tową), kontroli politycznej (m.in. wybiera przewodniczącego Komisji i za-
twierdza jej skład) oraz konsultacyjne (m.in. omawia kwestie dotyczące
polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym). W skład PE
wchodzą przedstawiciele obywateli UE wybieranych w powszechnych
wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym, na okres pię-
ciu lat. Parlament liczy 751 członków. Parlamentarzyści zrzeszają się w ra-
mach grup politycznych. W obecnej kadencji najliczniejsze są: Grupa Eu-
ropejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Grupa Postępo-
wego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Par-
lament wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz 14 wi-
ceprzewodniczących. Ponadto w skład Prezydium wchodzi 5 kwestorów
(art. 14 ust. 4 TUE). Przewodniczącym jest Antonio Tajani.

Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju oraz
określa ogólne kierunki i priorytety polityczne (art. 15 ust. 1 zd. 1 TUE).
Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej. W skład Rady Europej-
skiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, jak
również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach
uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa.

Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza; zwoływana jest
przez jej przewodniczącego. Możliwe jest także zwołanie przez przewod-
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niczącego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Podejmuje ona
decyzje w drodze konsensusu.

TL wprowadził nowe stanowisko: przewodniczącego Rady Europej-
skiej wybieranego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku
(mandat jest jednokrotnie odnawialny).

Zakres kompetencji przewodniczącego obejmuje:
a) przewodniczenie RE i prowadzenie jej prac;
b) zapewnienie przygotowania i ciągłość prac RE, we współpracy z prze-

wodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
c) wspomaganie osiągania spójności i konsensusu w RE;
d) przedstawianie PE sprawozdania z każdego posiedzenia RE.

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz
w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach
dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, uwzględ-
niając w tym zakresie uprawnienia wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Od 1.12.2014 r. przewod-
niczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk.

Rada (Rada Unii Europejskiej) pełni funkcje: prawodawczą i budże-
tową – wspólnie z Parlamentem Europejskim. Ponadto, „pełni funkcję
określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi
w TUE i TfUE”. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla mi-
nisterialnego z każdego państwa, upoważniony do zaciągania zobowiązań
w imieniu rządu, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale spotyka się w róż-
nych formacjach w zależności od problematyki, która ma być omawiana.
Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną więk-
szością głosów lub jednogłośnie. Radę wspomaga Komitet Stałych Przed-
stawicieli (Coreper) oraz ponad 150 wysoko wyspecjalizowanych grup
roboczych i komitetów (określanych jako: organy przygotowawcze Rady).

Każde państwo członkowskie przewodniczy Radzie przez 6 miesięcy,
tzw. Prezydencja, a rotacja następuje 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.
Obecnie sprawują ją Malta. Kolejnym państwem miało być Zjednoczone
Królestwo, ale po tym jak Wielka Brytania zrezygnowała z przewodni-
czenia, dnia 26.7.2016 r. Rada postanowiła, że od 1.7.2017 r. następne
w kolejności państwa będą obejmować prezydencję pół roku wcześniej
i dodała do listy państw Chorwację. Oznacza to, że od 1.7.2017 r. prezy-
dencję będzie sprawowała Estonia.

Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpo-
wiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków
przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie
prawa Unii pod kontrolą TSUE. Wykonuje budżet i zarządza programami.
Ponadto, Komisja pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządza-
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jące. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz in-
nych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację
Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wielolet-
niego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinsty-
tucjonalnych. Co do zasady, akty prawodawcze Unii mogą zostać przyjęte
wyłącznie na wniosek Komisji. Kadencja Komisji wynosi pięć lat.

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifika-
cje i zaangażowanie w unijne sprawy spośród osób, których niezależność
jest niekwestionowana. Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywa-
niu swoich zadań. Członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani
ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki or-
ganizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań
niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.
Przewodniczącym Komisji jest Jean-Claude Juncker.

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bez-
pieczeństwa prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
Unii, a także wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Powinien rów-
nież przyczyniać się do opracowania tych polityk. Wysoki przedstawiciel
przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych i jest jednym z wiceprze-
wodniczących Komisji. Czuwa nad spójnością działań zewnętrznych Unii.
Odpowiada w ramach Komisji za jej obowiązki w dziedzinie stosunków
zewnętrznych i koordynatę innych aspektów działań zewnętrznych Unii.
Szefową unijnej dyplomacji jest Federica Mogherini.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z trzech or-
ganów sądowych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i sądów wyspecja-
lizowanych (obecnie jest to: Sąd do spraw Służby Publicznej). Zapew-
nia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Trybu-
nał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni unijnego prawa
w celu jego jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkow-
skich. Trybunał rozpatruje również skargi o unieważnienie aktów praw-
nych UE oraz skargi w sprawie bezczynności Parlamentu, Rady i Ko-
misji. Kompetencje Trybunału obejmują także ocenę roszczeń o odszko-
dowanie, w przypadku poniesienia szkody w wyniku działania lub bez-
czynności UE bądź jej urzędników. W skład i Trybunału Sprawiedliwości,
i Sądu wchodzi 28 sędziów (jeden sędzia z każdego państwa członkow-
skiego). W sądzie do spraw Służby Publicznej orzeka 7 sędziów. Trybu-
nał Sprawiedliwości jest wspomagany przez 11 rzeczników generalnych.
Sędziowie i rzecznicy generalni są wybierani spośród osób o niekwestio-
nowanej niezależności, spełniających warunki określone w artykułach 253
i 254 TfUE. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy
państw członkowskich na okres sześciu lat. Ustępujący sędziowie i rzecz-
nicy generalni mogą być ponownie mianowani.
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Europejski Bank Centralny prowadzi politykę pieniężną w strefie
euro. Głównym celem EBC jest ochrona siły nabywczej euro, a dzięki temu
utrzymanie stabilności cen w strefie euro. EBC ma wyłączne prawo do
upoważniania do emisji banknotów euro w UE (art. 128 TfUE). Głównym
organem decyzyjnym EBC jest Rada Prezesów, w którego skład wchodzi
sześciu członków Zarządu oraz prezesi banków centralnych 18. krajów
strefy euro.

Trybunał Obrachunkowy (Trybunał Audytorów, Trybunał Rewiden-
tów, Trybunał Kontroli Budżetowej) ma za zadanie kontrolę rachunków
wszystkich dochodów i wydatków Unii, a także wszystkich organów
utworzonych przez UE w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklu-
cza takiej kontroli. Trybunał Obrachunkowy sporządza roczne sprawoz-
danie po zamknięciu każdego roku budżetowego. W skład TO wchodzi
po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, wybiera-
nym na sześcioletnią kadencję.

Dodatkowo Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane
przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią
funkcje doradcze.

Tytuł IV TUE zawiera postanowienia o wzmocnionej współpracy, którą
państwa członkowskie, mogą ustanowić w ramach kompetencji niewy-
łącznych Unii. Jej zakres określa art. 20 TUE oraz art. 326–334 TfUE. Celem
wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej
interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Decyzję upoważniającą
do podjęcia wzmocnionej współpracy Rada przyjmuje „w ostateczności”,
jeżeli:

– ustali, że cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsąd-
nym terminie przez UE jako całość,

– uczestniczy w niej co najmniej dziewięć państw członkowskich.
Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wyłącz-

nie uczestniczące w niej państwa członkowskie i nie są one uznawane
za dorobek, który musi zostać przyjęty przez państwa kandydujące do
przystąpienia do Unii.

Postanowieniami TL zniesiony został system filarowy, chociaż zostały
utrzymane odrębności w odniesieniu do działań zewnętrznych UE oraz
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Tytuł V Traktatu – po-
przednio II filar UE).

Działania zewnętrzne Unii oparte są na zasadach: demokracji, pań-
stwa prawnego, powszechności, a także niepodzielności praw człowieka
i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad rów-
ności i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjedno-
czonych oraz prawa międzynarodowego. Zgodnie z art. 21 ust. 2 TUE
Unia określa a także prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do
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zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach
stosunków międzynarodowych, w celu:

a) ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa,
niezależności i integralności;

b) umacniania i wspierania demokracji, państwa prawnego, praw czło-
wieka i zasad prawa międzynarodowego;

c) utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania bezpie-
czeństwa międzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty
Narodów Zjednoczonych, jak również z zasadami Aktu końcowego
z Helsinek oraz celami Karty Paryskiej, w tym z celami i zasadami
dotyczącymi granic zewnętrznych;

d) wspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz
w dziedzinie środowiska naturalnego krajów rozwijających się, przyj-
mując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa;

e) zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki
światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń
w handlu międzynarodowym;

f) przyczyniania się do opracowywania międzynarodowych środków
służących ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego oraz
zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami naturalnymi,
w celu zapewnienia trwałego rozwoju;

g) niesienia pomocy narodom, krajom i regionom dotkniętym klęskami
żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka;
oraz

h) wspierania systemu międzynarodowego opartego na silniejszej
współpracy wielostronnej i na dobrych rządach na poziomie świa-
towym.

Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej oraz ogół
kwestii dotyczących bezpieczeństwa UE, w tym stopniowe określanie
wspólnej polityki obronnej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa podlega szczególnym zasadom i procedurom, m.in.:

– jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące,
co do zasady, jednomyślnie,

– wyłączone zostało przyjmowanie aktów prawodawczych,
– wykonuje ją wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i po-

lityki bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie, zgodnie z Trakta-
tami,

– szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie
określają Traktaty,

– wyłączona jest jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, z wyjątkiem właściwości do kontrolowania przestrzegania
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art. 40 TUE i do kontroli legalności niektórych decyzji przewidzia-
nych w art. 275 akapit drugi TfUE.

W myśl art. 25 TUE Unia prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bez-
pieczeństwa poprzez:

– określanie ogólnych wytycznych;
– przyjmowanie decyzji określających:

a) działania, które powinny być prowadzone przez UE;
b) stanowiska, które powinny być podjęte przez UE;
c) zasady wykonania decyzji, o których mowa powyższych podpunk-

tach; oraz
– umacnianie systematycznej współpracy między państwami w prowa-

dzeniu ich polityki.
Integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa sta-

nowi polityka bezpieczeństwa i obrony (art. 12 TUE). W myśl jej za-
sad zapewnia się Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywil-
nych i wojskowych. Może ona z nich korzystać w przeprowadzanych poza
UE misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania
międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów
Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie
zapewniają państwa członkowskie.

W art. 49 TUE określono warunki na jakich każde państwo europejskie,
które szanuje zasady określone w art. 2, może się ubiegać o członkostwo
w Unii. W tym celu składa ono wniosek Radzie, która podejmuje decy-
zje, stanowiąc jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji oraz po otrzy-
maniu zgody Parlamentu Europejskiego. Warunki przyjęcia i wynikające
z niego dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przed-
miotem umowy między państwami członkowskimi a państwem ubiega-
jącym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie
umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami kon-
stytucyjnymi.

W art. 50 TUE uregulowano warunki na jakich państwo członkow-
skie może wystąpić z Unii. Państwo, które podjęło decyzję o wystąpieniu,
zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, notyfikuje swój zamiar
Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia pro-
wadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki
jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią.
Umowa jest zawierana w imieniu UE przez Radę, stanowiącą większością
kwalifikowaną po uzyskaniu zgody PE.
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III. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE)

Najstarszym z Traktatów przedstawianych w tej publikacji jest Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który został zawarty dnia 25.3.1957 r.
w Rzymie, jako Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodar-
czą. Został on następnie zmieniony i uzupełniony, przede wszystkim prze-
pisami: Jednolitego Aktu Europejskiego z dnia 17/28.2.1986 r. (Dz.Urz.
WE L 1987, Nr 169, str. 1), Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Ma-
astricht) z dnia 7.2.1992 r. (na podstawie postanowień tego ostatniego
Traktatu EWG została przemianowana na WE) (Dz.Urz. WE C 1992,
Nr 191, str. 1), Traktatu z Amsterdamu z dnia 2.10.1997 r. (Dz.Urz. WE C
1997, Nr 340, str. 1) oraz Traktatu z Nicei z dnia 26.2.2001 r. (Dz.Urz. WE
C 2001, Nr 80, str. 1).

Istotne zmiany wprowadził również Traktat z Lizbony. Na mocy jego
postanowień Wspólnota Europejska przestała istnieć, a jej następcą
prawnym jest Unia Europejska. W związku z tym, dotychczasowa na-
zwa Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską została zmieniona
na: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W przepisach TfUE określono dziedziny w których przysługuje wy-
łączna kompetencja Unii, co oznacza, że jedynie ona może stanowić
prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast państwa człon-
kowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia UE lub w celu wyko-
nania jej aktów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 TfUE Unia ma wyłączne kompe-
tencje w następujących dziedzinach:

a) unia celna;
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania

rynku wewnętrznego;
c) polityka pieniężna w odniesieniu do państw członkowskich, których

walutą jest euro;
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej po-

lityki rybołówstwa;
e) wspólna polityka handlowa.

Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów między-
narodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie prawo-
dawczym UE lub jest niezbędne do umożliwienia jej wykonywania jej
wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może
wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

Ponadto, zgodnie z art. 6 TfUE, Unia ma kompetencje do prowadzenia
działań o wymiarze europejskim mających na celu wspieranie, koordyno-
wanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich, w dziedzinach:

a) ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego;
b) przemysłu;
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c) kultury;
d) turystyki;
e) edukacji, kształcenia zawodowego, młodzieży i sportu;
f) ochrony ludności;
g) współpracy administracyjnej.

Jeżeli Traktaty przyznają kompetencje Unii, które nie dotyczą dziedzin
ww. wymienionych, to dzieli je ona z państwami członkowskimi. W przy-
padku kompetencji dzielonych Unia i państwa członkowskie mogą sta-
nowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące (art. 2 ust. 2 TfUE).
Obejmują one następujące główne dziedziny:

a) rynek wewnętrzny;
b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w TfUE;
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zaso-

bów biologicznych;
e) środowisko naturalne;
f) ochrona konsumentów;
g) transport;
h) sieci transeuropejskie;
i) energia;
j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego
w odniesieniu do aspektów określonych w TfUE.

W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicz-
nej oraz współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia
ma kompetencje do prowadzenia działań, jednakże wykonywanie ich
nie może doprowadzić do uniemożliwienia państwom wykonywania ich
kompetencji.

Część Druga TfUE obejmuje regulacje dotyczące niedyskryminacji
i obywatelstwa UE. Utrzymana została zasada zakazu wszelkiej dyskry-
minacji ze względu na przynależność państwową (art. 18 TfUE). Rada
(stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą
i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego) posiada kompetencje
do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskry-
minacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność państwa
członkowskiego (obywatelstwo to ma charakter dodatkowy w stosunku
do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go). Przysługuje mu m.in.
prawo do:

a) swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium
państw członkowskich;
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b) głosowania i kandydowania w wyborach do PE oraz w wyborach
lokalnych w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania, na takich
samych warunkach jak jego obywatele;

c) korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym państwo
członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawi-
cielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozo-
stałych państw członkowskich, na takich samych warunkach jak jego
obywatele;

d) kierowania petycji do PE, odwoływania się do Europejskiego Rzecz-
nika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i organów
doradczych Unii w jednym z języków Traktatów oraz otrzymywania
odpowiedzi w tym samym języku.

Część Trzecia Traktatu dotyczy polityk i działań wewnętrznych UE.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 TfUE rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez
granic wewnętrznych, w którym są zapewnione podstawowe swobody:
przepływu towarów, przemieszczania się pracowników, przedsiębiorczo-
ści (swobody zakładania przedsiębiorstw), świadczenia usług oraz prze-
pływu kapitału i płatności.

Podstawą funkcjonowania swobody przepływu towarów jest unia
celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz
ceł przywozowych oraz wywozowych między państwami członkowskimi,
a także wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie
wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi. Zakazane są
między państwami członkowskimi ograniczenia ilościowe w przywozie
i w wywozie towarów oraz wszelkie środki o skutku równoważnym.
Wyjątki od tego zakazu dopuszczalne są ze względu na przesłanki prze-
widziane w art. 36 TfUE oraz w orzecznictwie TS (por. wyr. w sprawie
120/78 Cassis de Dijon).

Swoboda przemieszczania się pracowników obejmuje zniesienie
wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową mię-
dzy pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wy-
nagrodzenia i innych warunków pracy. Zgodnie z art. 45 ust. 3 TfUE,
z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta
obejmuje prawo do: wyjazdu z kraju ojczystego; wjazdu na terytorium
innego państwa członkowskiego; do równego traktowania w zakresie za-
trudnienia oraz dostępu do korzyści socjalnych; do kształcenia, a także
pozostania w państwie goszczącym po zakończeniu zatrudnienia. Jed-
nakże z postanowień dotyczących swobody przemieszczania się pracow-
ników nie mogą korzystać osoby zatrudnione w administracji publicznej
(art. 45 ust. 4 TfUE). Prawo do swobodnego przemieszczania się oraz po-
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bytu przysługuje również, co do zasady, uprawnionym członkom rodziny
pracownika będącego obywatelem UE.

Istotne znaczenie dla regulacji swobody przemieszczania się pracow-
ników, poza przepisami traktatowymi, mają również przepisy prawa po-
chodnego, w tym przepisy dyrektywy Nr 2004/38/WE o prawie obywa-
teli Unii Europejskiej i członków ich rodzin do swobodnego przemiesz-
czania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, a także roz-
porządzenia Nr 1408/71/EWG o stosowaniu systemów zabezpieczenia
społecznego w stosunku do pracowników i osób pracujących na własny
rachunek oraz członków ich rodzin, przemieszczających się w obrębie
Wspólnoty.

Swoboda przedsiębiorczości (swoboda zakładania przedsiębiorstw)
obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na wła-
sny rachunek, jak również zakładanie oraz zarządzanie przedsiębior-
stwami zarówno przez osoby fizyczne, a także spółki (w rozumieniu
art. 54 akapit 2 TfUE) co do zasady, na warunkach określonych przez usta-
wodawstwo państwa przyjmującego dla własnych obywateli lub spółek.
Uprawnienie to obejmuje również możliwość tworzenia przez upraw-
nione podmioty (osoby fizyczne i spółki) agencji, oddziałów lub filii na te-
rytorium innego państwa członkowskiego, niż to, na którym znajduje się
przedsiębiorstwo macierzyste.

Zarówno uprawnienia wynikające ze swobody przedsiębiorczości, jak
i swobody świadczenia usług państwa członkowskie mogą wyłączyć, je-
żeli działalność jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem wła-
dzy publicznej lub mogą ograniczyć ze względu na ochronę porządku
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Swoboda świadczenia usług obejmuje zarówno sytuację, w której usłu-
godawca pochodzący z jednego państwa członkowskiego i prowadzący
w nim stałą działalność gospodarczą przemieszcza się czasowo do in-
nego państwa członkowskiego w celu wykonania tam usługi, a także je-
żeli usługobiorca przynależny do jednego państwa członkowskiego prze-
mieszcza się do innego państwa w celu skorzystania z usługi, jak i wów-
czas, gdy granicę przekracza sama usługa, a usługodawca i usługobiorca
przynależni do różnych państw członkowskich pozostają w swoich pań-
stwach członkowskich. Ponadto, swoboda świadczenia usług odnosi się
do sytuacji, w których usługa jest świadczona na terytorium państwa
trzeciego, a usługodawca i usługobiorca są obywatelami różnych państw
członkowskich (lub są spółkami przynależnymi do różnych państw człon-
kowskich).

Na podstawie przepisów dotyczących swobody przepływu kapitału
i płatności wprowadzono, co do zasady, zakaz wszelkich ograniczeń
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w przepływie kapitału i płatności między państwami członkowskimi oraz
między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (art. 63 TfUE).

W Tytule V Traktatu zawarto postanowienia dotyczące przestrzeni wol-
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, do którego przeniesiono część
poprzednio obowiązujących regulacji odnoszących się do współpracy po-
licyjnej i sądowej w sprawach karnych (poprzedni III filar).

Polityka dotycząca kontroli granicznej, azylu i imigracji ma zgodnie
z art. 77 ust. 1 TfUE – na celu:

a) zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich
przynależności państwowej, przy przekraczaniu przez nie granic we-
wnętrznych;

b) zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu
granic zewnętrznych;

c) stopniowe wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania gra-
nicami zewnętrznymi.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych mających skutki transgra-
niczne powinna być w myśl art. 81 TfUE rozwijana w oparciu o zasadę
wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych. Może ona
obejmować przyjmowanie środków przez Parlament Europejski i Radę,
które mają na celu zapewnienie:

a) wzajemnego uznawania i wykonywania przez państwa członkowskie
orzeczeń sądowych i pozasądowych;

b) transgranicznego doręczania i zawiadamiania o aktach sądowych
i pozasądowych;

c) zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich
w przypadku kolizji przepisów i sporów o właściwość;

d) współpracy w zakresie gromadzenia dowodów;
e) skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
f) usuwania przeszkód utrudniających prawidłowy przebieg procedur

cywilnych, wspierając w razie potrzeby zgodność zasad procedury
cywilnej mających zastosowanie w państwach członkowskich;

g) rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów;
h) wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru spra-

wiedliwości.
Współpraca sądowa w sprawach karnych uregulowana została przepi-

sami art. 82–86 TfUE. Opiera się ona na zasadzie wzajemnego uznawania
wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów usta-
wowych i wykonawczych państw członkowskich w zakresie:

– wzajemnego dopuszczania dowodów między państwami członkow-
skimi;

– praw jednostek w postępowaniu karnym;
– praw ofiar przestępstw;
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– innych szczególnych aspektów postępowania karnego, określonych
uprzednio przez Radę w drodze decyzji;

– określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej
przestępczości o wymiarze transgranicznym, wynikające z rodzaju
lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego
ich zwalczania.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc dyrektywy, zgodnie ze zwy-
kłą procedurą prawodawczą, mogą ustanawiać normy minimalne, przy
czym powinny one uwzględniać różnice między tradycjami i systemami
prawnymi poszczególnych państw członkowskich.

W ramach Unii rozwijana jest również współpraca policyjna obejmu-
jąca wszystkie właściwe organy państw członkowskich, w tym służby
policji, służby celne oraz inne organy ścigania wyspecjalizowane w za-
pobieganiu przestępstwom lub ich wykrywaniu i ściganiu (art. 87 ust. 1
TfUE).

Traktat określa w Tytule VII wspólne reguły w dziedzinie konku-
rencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw. W ramach reguł mają-
cych zastosowanie do przedsiębiorstw unormowano zakaz porozumień
ograniczających konkurencję (art. 101 TfUE), który przewiduje, że nie-
zgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia
między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw
i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel mię-
dzy państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapo-
bieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego
rynku. Przepis art. 102 TfUE przewiduje zakaz nadużywania przez jedno
lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym
rynku lub na znacznej jego części w zakresie, w jakim może wpływać
na handel wewnątrzwspólnotowy. W odniesieniu do pomocy przyzna-
wanej przez państwa członkowskie w art. 107 TfUE stwierdzono, że co
do zasady, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub
przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca
lub grozi zakłóceniem konkurenci poprzez sprzyjanie niektórym przed-
siębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspól-
nym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową mię-
dzy państwami członkowskimi – jednak za zgodną ze wspólnym rynkiem
może być uznana m.in.:

a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regio-
nów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów,
w których istniejee poważny stan niedostatecznego zatrudnienia;

b) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań go-
spodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmie-
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nia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspól-
nym interesem.

W art. 110 TfUE uregulowano zakaz wprowadzania dyskryminacji
podatkowej w sytuacji występowania podobnych produktów pochodzą-
cych z innych państw członkowskich oraz w przypadku wprowadzania
podatków chroniących rynek krajowy.

Traktat reguluje funkcjonowanie wspólnych polityk, m.in.: rol-
nej (art. 38–44 TfUE), transportowej (art. 90–100 TfUE), handlowej
(art. 131–134 TfUE).

Część Szósta TfUE poświęcona jest postanowieniom instytucjonalnym
i finansowym.

Protokoły i załączniki załączone do obydwu analizowanych powyżej
Traktatów stanowią ich integralną część (art. 51 TUE).

IV. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(KPP UE)

Ochrona praw podstawowych jest jednym z najważniejszych elemen-
tów dorobku prawnego UE. Zgodnie z postanowieniem art. 2 zd. 1 TUE
„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również posza-
nowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to zbiór fundamentalnych
praw proklamowany 7.12.2000 r. podczas spotkania Rady Europejskiej
w Nicei przez premierów rządów wszystkich państw Unii Europejskiej.
Jednakże postanowienia Karty nie miały pierwotnie charakteru wiążącego
(chociaż w piśmiennictwie jest prezentowany również pogląd odmienny).
Zmiana charakteru prawnego (a także i w pewnym zakresie brzmienia)
postanowień Karty wynika z postanowień Traktatu z Lizbony. Zgodnie
z art. 6 ust. 1 TUE od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego w dniu
1.12.2009 r. Karta ma wiążącą moc prawną („ma taką samą moc prawną
jak Traktaty”). Oznacza to, że postanowienia Karty mają obecnie rangę
prawa pierwotnego. Należy zauważyć, że sformułowanie, iż Karta „ma
taką samą moc prawną jak Traktaty” jest efektem kompromisu pomiędzy
państwami członkowskimi, które akceptowały włączenie KPP do Traktatu,
a brakiem zgody na to niektórych państw członkowskich, przede wszyst-
kim Zjednoczonego Królestwa i Polski. Zastrzeżenia tych dwóch państw
członkowskich znalazły wyraz w Protokole w sprawie stosowania Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Króle-
stwa. Przy czym Polska złożyła dodatkowo jednostronną deklarację Nr 61
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i 62. Ograniczenia w stosowaniu postanowień Karty odnoszą się również
do Republiki Czeskiej.

Karta obejmuje prawa w trzech obszarach: prawa cywilne, prawa poli-
tyczne oraz prawa gospodarcze i socjalne. Tworzą je prawa podstawowe
uznane w Traktatach, przepisach konstytucyjnych państw członkowskich,
Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka oraz Kartach socjal-
nych UE i Rady Europy, a także w orzecznictwie Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej. W ramach praw podstawowych uregulowa-
nych w postanowieniach Karty należy wyróżnić prawa, wolności i zasady
(zob. art. 6 ust. 1 akapit trzeci TUE oraz akapit siódmy preambuły Karty).
Przy czym w przypadku kwalifikacji danego przepisu Karty jako prawa,
bądź wolności poziom ochrony sądowej jest podobny (mogą być one bez-
pośrednio powoływane przed sądami), natomiast w przypadku zasad jest
on ograniczony i wyznaczony przez postanowienie art. 52 ust. 5 Karty.

Karta Praw Podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów
uporządkowanych w 7 Tytułach:

1) Godność (art. 1–5): godność człowieka; prawo do życia; prawo do
integralności fizycznej, psychicznej i cielesnej; zakaz tortur i nieludz-
kiego lub poniżającego traktowania albo karania; zakaz niewolnictwa
i pracy przymusowej.

2) Wolności (art. 6–19): prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego;
prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego; ochrona da-
nych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założe-
nia rodziny; wolność myśli, sumienia i religii; wolność wypowiedzi
i informacji; wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; wolność
sztuki i nauki; prawo do nauki; wolność wyboru zawodu i prawo
do podejmowania pracy; wolność prowadzenia działalności gospo-
darczej; prawo własności (w tym własności intelektualnej); prawo do
azylu; ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wyda-
lenia i ekstradycji.

3) Równość (art. 20–26): równość wobec prawa; niedyskryminacja; po-
szanowanie różnorodności kulturową, religijnej i językową; równość
kobiet i mężczyzn; prawa dziecka; prawa osób w podeszłym wieku;
integracja osób niepełnosprawnych.

4) Solidarność (art. 27–38); prawo pracowników do informacji i konsul-
tacji w ramach przedsiębiorstw; prawo do rokowań i działań zbio-
rowych; prawo dostępu do pośrednictwa pracy; ochrona przed nie-
uzasadnionym zwolnieniem z pracy; prawo do należytych i sprawie-
dliwych warunków pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona młodocia-
nych w pracy; życie rodzinne i zawodowe; zabezpieczenie społeczne
i pomoc społeczna; ochrona zdrowia; dostęp do usług świadczonych
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w ogólnym interesie gospodarczym; ochrona środowiska; ochrona
konsumentów.

5) Prawa obywatelskie (art. 39–46): prawo do głosowania i kandydowa-
nia w wyborach do Parlamentu Europejskiego; prawo do głosowania
i kandydowania w wyborach samorządowych; prawo do dobrej ad-
ministracji; prawo dostępu do dokumentów unijnych; prawo składa-
nia skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich; prawo petycji; swoboda
przemieszczania się i pobytu; opieka dyplomatyczna i konsularna.

6) Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50): prawo do skutecznego środka
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu; domniemanie niewinności
i prawo do obrony; zasada legalności oraz proporcjonalności kary do
czynów zabronionych pod groźbą kary; zakaz ponownego sądzenia
lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod
groźbą kary

7) Postanowienia ogólne (art. 51–54): zakres stosowania Karty; zakres
i wykładnia praw i zasad; poziom ochrony; zakaz nadużycia praw
podstawowych.

Większość praw podstawowych wymienionych w postanowieniach
Karty przysługuje, na podstawie zasady uniwersalności, wszystkim lu-
dziom, niezależnie od ich narodowości lub miejsca zamieszkania. Jed-
nakże prawa dotyczące obywatelstwa Unii Europejskiej odnoszą się wy-
łącznie do tych obywateli (np. prawo udziału w wyborach do Parlamentu
Europejskiego), a niektóre z nich przysługują określonym grupom ludzi
(np. prawa dziecka). W niektórych postanowieniach Karty zróżnicowany
jest zakres przedmiotowy prawa podstawowego w zależności od tego, czy
dotyczy ono obywateli Unii, czy obywateli państw trzecich (np. prawo po-
dejmowania pracy).

dr Ewa Skibińska
adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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