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ZASADA SKUTKU BEZPOŚREDNIEGO
Zasada ta przyczynia się do korzystania przez obywateli z podobnych uprawnień, dając im
gwarancję równego traktowania. Zgodnie z tą zasadą, prawo Unii, niezależnie od prawa państw
członkowskich, może przyznawać uprawnienia i nakładać zobowiązania na państwa członkowskie
oraz na ich obywateli. Tak więc, skutek bezpośredni oznacza, że stosowanie prawa Unii nie jest
uzależnione od przyjęcia jakichkolwiek aktów prawa krajowego i wymaga by prawo unii było
stosowane w państwach członkowskich. TS operuje też pojęciem bezpośredniej stosowalności:
bezpośrednio stosowalne przepisy prawa
Unii muszą być stosowane przez wszystkie organy krajowe, niezależnie od prawa krajowego,
ponieważ od momentu wejścia w życie w sposób automatyczny stają się wiążącym prawem na
terenie państw członkowskich. Bezpośredni skutek przepisów prawa Unii oznacza, że jednostki
mogą działać na ich podstawie oraz powoływać się na nie dochodząc swych praw przed organami
krajowymi. Normy prawa unijnego muszą być stosowane w sposób pełny i jednolity, od momentu
ich wejścia w życie do momentu ich uchylenia. Są bowiem bezpośrednim źródłem praw i
obowiązków wszystkich, których dotyczą: państw oraz jednostek.
Należy zaznaczyć, że przepisy prawa Unii są bezpośrednio skuteczne, wtedy gdy są jasne, klarowne
i bezwarunkowe, czyli sformułowane w sposób wystarczająco precyzyjny by możliwe było
ustalenie na ich podstawie określonych uprawnień czy obowiązków i jeśli państwa członkowskie
nie dokonały jakiegokolwiek zastrzeżenia, jakie mogłoby uzależnić stosowanie tych przepisów od
przyjęcia prawa na poziomie Unii lub państwa. Ponadto, TS wskazał, że przepisy prawa Unii są
bezpośrednio skuteczne po wejściu w życie lub po okresie przewidzianym na implementację tych
przepisów, jeśli okres taki został przewidziany przez prawo Unii. Skutek bezpośredni rozporządzeń:
art. 288 TFUE: W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia,
dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde
Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być
osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzja
wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie
nie mają mocy wiążącej. Zasięg ogólny rozporządzenia oznacza, że nie określa ono adresatów w
sposób konkretny.

Wstęp do prawa europejskiego-opracowanie
Bezpośredni skutek norm prawa UE
Źródła prawa unijnego - omówienie (I sem)
Akty i ich podział

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Akty prawa wtórnego - omówienie
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