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Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
środowiskowych 

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad sprawozdaniem przyjętym przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego w sprawie wniosku mającego na celu zapewnienie przestrzegania przez UE jej 
zobowiązań jako strony konwencji z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.  

Kontekst 
Strony konwencji z Aarhus są zobowiązane do zapewnienia członkom społeczeństwa dostępu do procedur 
administracyjnych lub sądowych w celu zakwestionowania działań i zaniechań osób prywatnych lub władz 
publicznych, które naruszają przepisy dotyczące środowiska. Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie 
konwencji z Aarhus stosuje postanowienia konwencji do instytucji i organów UE. Pozwala ono 
wykwalifikowanym organizacjom pozarządowym na złożenie wniosku o wszczęcie „wewnętrznej 
procedury odwoławczej”, tj. zwrócenie się do instytucji lub organu UE o zbadanie, czy przyjęty przez nie akt 
administracyjny jest sprzeczny z unijnym prawem ochrony środowiska lub czy powinny one były przyjąć 
akt w przypadku, gdy brak działania stanowiłby zaniechanie administracyjne. Akt administracyjny rozumie 
się jako każdy środek indywidualnie adresowany, przyjęty na mocy prawa ochrony środowiska i mający 
prawnie wiążące i zewnętrzne skutki. Organizacje pozarządowe mogą zwrócić się do Trybunału 
Sprawiedliwości UE, aby odwołać się od negatywnej decyzji przyjętej w odpowiedzi na ich wniosek o 
wszczęcie procedury odwoławczej. W 2017 r. Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus stwierdził, że 
UE nie w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących dostępu członków społeczeństwa do 
wymiaru sprawiedliwości. W jego opinii rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus nie powinno 
obejmować jedynie aktów indywidualnie adresowanych. Powinna istnieć możliwość zaskarżania aktów 
administracyjnych „odnoszących się” do środowiska, a nie tylko wydanych „na podstawie” prawa ochrony 
środowiska. Mechanizm odwoławczy nie powinien być ograniczony do organizacji pozarządowych, ale 
otwarty dla innych obywateli. Procedurze odwoławczej powinny również podlegać akty, które nie mają 
prawnie wiążących i zewnętrznych skutków.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się rozważyć zmianę 
rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus. W październiku 2020 r. przyjęła wniosek rozszerzający zakres 
procedury odwoławczej, tak aby obejmowała ona akty o charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym (z wyjątkiem przepisów takich aktów, w przypadku których prawo UE wyraźnie wymaga środków 
wykonawczych na poziomie unijnym lub krajowym), wraz z dostosowaniem odniesień do prawa ochrony 
środowiska do wymogów konwencji oraz przedłużeniem ram czasowych administracyjnej procedury 
odwoławczej.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Mając na względzie opinię Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus z początku 2021 r. w sprawie 
wniosku Komisji, sprawozdanie przyjęte 23 kwietnia 2021 r. przez parlamentarną Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) otworzyłoby mechanizm 
odwoławczy dla członków społeczeństwa innych niż organizacje pozarządowe, którzy zgodnie z 
rozporządzeniem wykażą wystarczający interes prawny lub naruszenie prawa. Kryteria, które muszą oni 
spełnić, Komisja określiłaby w drodze aktu delegowanego. Podczas rozpatrywania wniosku o wszczęcie 
procedury odwoławczej strony trzecie, których wniosek bezpośrednio dotyczy (np. przedsiębiorstwa lub 
organy publiczne), mogłyby zgłaszać uwagi do danej instytucji lub organu UE. W sprawozdaniu 
zobowiązano Komisję do przyjęcia wytycznych ułatwiających ocenę zgodności pomocy państwa z 
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odpowiednimi przepisami prawa UE dotyczącymi środowiska. Aby ograniczyć koszty postępowania 
sądowego, nalega się, aby w przypadku wygrania sprawy instytucje i organy UE składały wnioski o zwrot 
kosztów w rozsądnej wysokości. Sprawozdanie oczekuje na głosowanie podczas majowej sesji plenarnej. 
W głosowaniu zostanie określone stanowisko Parlamentu na negocjacje z Radą, która przyjęła swoje 
stanowisko w grudniu 2020 roku. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0289 (COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: 
Christian Doleschal (PPE, Niemcy). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”. 
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