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Wspólna deklaracja polityczna z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji 
dotycząca dokumentów wyjaśniających 

(2011/C 369/02) 

Zgodnie z art. 288 TFUE „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.” 

Państwa członkowskie i Komisja uznają, że skuteczne wdrażanie prawa unijnego jest warunkiem wstępnym 
realizacji politycznych celów Unii oraz że – choć odpowiedzialność za to wdrażanie spoczywa przede 
wszystkim na państwach członkowskich – leży ono w naszym wspólnym interesie, gdyż prowadzi między 
innymi do wyrównania szans we wszystkich państwach członkowskich. 

Państwa członkowskie i Komisja przyznają, że właściwa i terminowa transpozycja dyrektyw unijnych jest 
obowiązkowa z punktu widzenia prawa. Zauważają one, że traktaty powierzają Komisji zadanie nadzoru 
nad stosowaniem prawa unijnego pod kuratelą Trybunału Sprawiedliwości i podzielają opinię, że powiada
mianie o środkach transpozycji powinno ułatwić Komisji realizację powierzonego jej zadania. 

W związku z tym państwa członkowskie uznają, że informacje, które przekazują Komisji w związku 
z transpozycją dyrektyw, „powinny być jasne i precyzyjne” oraz „wskazywać jednoznacznie te przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne”, lub jakiekolwiek inne przepisy prawa krajowego, oraz 
w stosownych przypadkach orzecznictwo sądów krajowych, które zdaniem państw członkowskich wypeł
niają nałożone na nie w dyrektywie obowiązki ( 1 ). 

Aby poprawić jakość informacji na temat transpozycji dyrektyw unijnych, w przypadkach, w których 
Komisja jest zdania, że należy wymagać przedstawienia dokumentów wyjaśniających związki między 
elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych, przed
stawia ona dla każdego konkretnego przypadku – wraz z odnośnymi wnioskami – uzasadnienie potrzeby 
i proporcjonalności przedłożenia tych dokumentów wyjaśniających, ze szczególnym uwzględnieniem odpo
wiednio złożoności dyrektywy i procesu jej transpozycji oraz ewentualnego dodatkowego obciążenia admi
nistracyjnego. 

W uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie zobowiązują się do złożenia wraz 
z powiadomieniem o środkach transpozycji co najmniej jednego dokumentu wyjaśniającego, który może 
przyjąć formę tabel korelacji lub inną formę służącą temu samemu celowi.

PL C 369/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.12.2011 

( 1 ) Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-427/07, pkt 107 i orzecznictwo 
przywołane w tym wyroku.


