
DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/753 

z dnia 22 maja 2018 r. 

potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE 
w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się 

o ochronę międzynarodową 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Protokół 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, 

uwzględniając powiadomienie przesłane przez Irlandię o zamiarze przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców 
ubiegających się o ochronę międzynarodową (1) oraz związania się jej przepisami, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dyrektywę 2013/33/UE przyjęto w dniu 26 czerwca 2013 r. Do dnia 20 lipca 2015 r. państwa członkowskie 
miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z tą dyrektywą. 

(2)  Pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. Irlandia powiadomiła o zamiarze przyjęcia dyrektywy 2013/33/UE oraz 
związania się jej przepisami. 

(3) W dniu 20 lutego, 4 kwietnia oraz 9 kwietnia 2018 r. Irlandia przekazała Komisji projekt przepisów transponu
jących dyrektywę 2013/33/UE do prawa krajowego. Prace nad sfinalizowaniem projektu przepisów są w toku. 

(4)  Należy potwierdzić uczestnictwo Irlandii w dyrektywie 2013/33/UE, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 331 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ warunki tego uczestnictwa zostały 
spełnione. 

(5)  Potrzebne są środki przejściowe, aby Irlandia mogła zakończyć procedury wprowadzenia w życie przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z dyrektywą 
2013/33/UE. Ponieważ Irlandia jest na zaawansowanym etapie przygotowań w zakresie projektu środków 
transponujących rzeczoną dyrektywę do prawa krajowego celem ich przyjęcia, uznaje się za uzasadnione 
zobligowanie Irlandii do zakończenia wspomnianej procedury najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym potwierdza się uczestnictwo Irlandii w dyrektywie 2013/33/UE. 

2. Dyrektywa 2013/33/UE ma zastosowanie do Irlandii zgodnie z niniejszą decyzją od dnia 24 maja 2018 r. 

Artykuł 2 

Irlandia wprowadza w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy 
2013/33/UE najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. Irlandia niezwłocznie przekazuje Komisji tekst tych przepisów. 
Przepisy te zawierają odniesienie do dyrektywy 2013/33/UE lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Irlandię. 
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(1) Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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