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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na to, że po wydaniu przedmiotowego sprawozdania Parlament, Rada, 
Komisja oraz państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w kwestii wydawania 
dokumentów wyjaśniających, które określają zależności między częściami składowymi 
dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transponujących 
(„tabele korelacji”); zwraca uwagę, że te trzy instytucje oraz państwa członkowskie 
zgodziły się na uwzględnienie w dyrektywach punktu preambuły stanowiącego, że dane 
państwo członkowskie powinno dostarczyć tabelę korelacji, jeżeli w danym przypadku 
jest to konieczne i proporcjonalne;

2. przypomina, że od ponad 10 lat Parlament i Komisja daremnie usiłują włączyć do 
dyrektyw wiążące przepisy dotyczące tabel korelacji, często odrzucane przez Radę, i z 
zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie;

3. podkreśla, że tabele korelacji są bezcennym narzędziem umożliwiającym Komisji i 
Parlamentowi nadzorowanie prawidłowej transpozycji dyrektyw przez państwa 
członkowskie, ponieważ zależności między dyrektywą a odpowiadającymi jej przepisami 
krajowymi są często bardzo złożone, a czasami prawie niemożliwe do zidentyfikowania;

4. podkreśla znaczenie przejrzystości postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, przede wszystkim w kontekście możliwości kontroli stosowania 
prawa Unii przez Parlament; przypomina w tym kontekście, że w zmienionym 
porozumieniu ramowym w sprawie stosunków z Parlamentem Komisja zobowiązuje się 
do tego, co następuje: Komisja udostępnia Parlamentowi zwięzłe informacje o wszystkich 
postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego od 
momentu wezwania do ich usunięcia, w tym, na wniosek (…), o zagadnieniach, z którymi 
wiąże się dane postępowanie w sprawie uchybienia, i oczekuje praktycznego stosowania 
tej klauzuli w dobrej wierze;

5. przypomina, że nieprzestrzeganie terminu transpozycji dyrektywy stanowi naruszenie 
Traktatów, podobnie jak każdy inny przypadek nieprzestrzegania istotnych przepisów, i 
że przypadki te należy w ten sposób postrzegać i traktować; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje przewidzianą Traktatem z Lizbony możliwość nałożenia w 
takich przypadkach na dane państwo członkowskie opłaty ryczałtowej lub kary wraz z 
wydaniem orzeczenia w sprawie uchybienia;

6. z zadowoleniem przyjmuje stosowanie przez Komisję dużej liczby narzędzi w celu 
usprawnienia procesu transpozycji (list kontrolnych dotyczących transpozycji, 
podręczników oraz not interpretacyjnych) i zachęca Komisję do jeszcze uważniejszej 
kontroli transpozycji dyrektyw przed upływem terminu transpozycji, co dotyczy 
zwłaszcza państw członkowskich, które dopuszczały się uchybień, aby umożliwić szybką 
interwencję;
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7. zwraca uwagę na bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektyw, jeżeli są one 
wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe („skutek bezpośredni”), sugeruje, aby Komisja 
odwoływała się do takich przepisów w uzasadnieniu dyrektywy, oraz jest zdania, że osoby 
wykonujące zawody prawnicze powinny być bardziej świadome istnienia tych przepisów;

8. wzywa Komisję do oceny w poszczególnych przypadkach, czy w kontekście bardzo dużej 
liczby postępowań dotyczących braku zawiadomienia (470 postępowań w toku w 2010 r.) 
wybór rozporządzenia zamiast dyrektywy byłby bardziej stosownym rozwiązaniem; 
zwraca uwagę, że jednocześnie rozwiązałoby to problem wykraczania przez państwa 
członkowskie poza normy wymagane na mocy dyrektywy, co pociąga za sobą 
protekcjonistyczny skutek („pozłacanie”, tj. wprowadzanie przepisów wykraczających 
poza minimalne wymogi prawa unijnego).


