
Przedmowa do wydania polskiego

W literaturze prawa europejskiego na rynku polskim nie został do-
tychczas opublikowany żaden komentarz do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, który faktycznie omawiałby wszystkie prawne
aspekty funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. Niniejsze opracowanie
jest pierwszą polską edycją bez wątpienia najbardziej kompleksowego
dzieła istniejącego w piśmiennictwie państw członkowskich Unii Europej-
skiej. Oryginalne dzieło niemieckie występujące pod tytułem „Prawo Unii
Europejskiej” („Das Recht der Europäischen Union”) jest owocem kilku-
dziesięcioletniej pracy ponad 100 czołowych przedstawicieli niemieckiej
doktryny prawa europejskiego opracowywanego początkowo pod redakcją
prof. Eberharda Grabitza i prof. Meinharda Hilfa. Dzieło to wydawane
jest w formie stale uzupełnianego i aktualizowanego zbioru dokumentów
poświęconego poszczególnym przepisom Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską w kontekście praktycznym, tzn. funkcjonowania określo-
nych instrumentów prawa wtórnego zinterpretowanego w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Zbiór ten w wersji
niemieckiej obejmuje obecnie niemal dziesięć tysięcy stron. W przyszło-
ści w języku polskim publikowane będą także dalsze jego części, które
będą uwzględniały proces wprowadzania Traktatu Lizbońskiego i dalszy
rozwój prawa wspólnotowego. Jest omówieniem całości orzecznictwa ETS
i wszystkich najważniejszych regulacji prawa wtórnego. Stanowi wyraz
niezwykle rzadko spotykanej dokładności i perfekcji metodologicznej au-
torów. Pierwowzór niemiecki jest od dawna uznawany w całej Unii Eu-
ropejskiej, a nie tylko w niemieckim obszarze językowym, za najbardziej
miarodajny i poważny komentarz prawa wspólnotowego. Komentarz ten
stanowi w Polsce często podstawę wielu prac naukowych i publikacji książ-
kowych z zakresu prawa unijnego, choć nie zawsze jest w należytej formie
powoływany i cytowany. Polskie wydanie ma w zamierzeniach Redakcji
ułatwić i spopularyzować dostępność prawa wspólnotowego dla polskiego
czytelnika – zarówno zawodowego prawnika, jak i przedsiębiorcy. Stanowi
ono pierwszą polską skróconą publikację tego dzieła poświęconą wybra-
nym, najistotniejszym zagadnieniom swobód gospodarczych i obrotu go-
spodarczego pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich UE.
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Niniejsze opracowanie wprowadza jasność i pewność w stosowaniu i rozu-
mieniu tej jakże skomplikowanej materii prawa wspólnotowego, nie pozo-
stawiając bez odpowiedzi żadnego pytania. Należy także dodać, że z uwagi
na długotrwałość procesu wydawniczego uwzględniony został stan prawny,
a w szczególności prawo wtórne i orzecznictwo ETS w wersji oryginalnej
dzieła, tj. na 2001 r. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo to dzieło jest na-
dal aktualne, albowiem uwzględnia ono obecnie obowiązujące podstawy
traktatowe i omawia najistotniejsze judykaty Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu. Prawo wspólnotowe to zespół
przepisów i orzecznictwa, które podlega jedynie ewolucyjnym zmianom.
Niezmienne pozostają zaś podstawowe prawa i swobody, które stanowią
fundament Wspólnoty Europejskiej, a którymi dzieło niniejsze w sposób
na wskroś analityczny i niezwykle obszerny się zajmuje.

Warszawa, listopad 2008 r. Dariusz Łubowski
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