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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony 

środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 

2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 

995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005   

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0381), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114, art. 192 ust. 1 oraz art. 207 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 

Parlamentowi (C8-0244/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Komisji Prawnej (A8-0000/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Dz.U. C … 
2 Dz.U. C … 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Tytuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie dostosowania obowiązków 

sprawozdawczych w dziedzinie polityki 

ochrony środowiska w drodze zmiany 

dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 

2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 

2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 

166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz 

rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) 

nr 2173/2005 

w sprawie dostosowania obowiązków 

sprawozdawczych w dziedzinie 

prawodawstwa dotyczącego środowiska w 

drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 

2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 

2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń 

(WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz 

rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) 

nr 2173/2005 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana tytułu odzwierciedlająca fakt, że nie wszystkie wymienione w nim akty prawne 

stanowią przepisy środowiskowe per se. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W celu zaspokojenia 

zapotrzebowania na informacje dotyczące 

wdrożenia i zgodności należy wprowadzić 

zmiany do szeregu aktów prawnych w 

dziedzinie środowiska, biorąc pod uwagę 

wyniki sprawozdania Komisji „Działania 

usprawniające sprawozdawczość w 

dziedzinie środowiska” 45 i związanej z 

nim oceny adekwatności46. 

(1) W celu zaspokojenia 

zapotrzebowania na informacje dotyczące 

wdrożenia i zgodności należy wprowadzić 

zmiany do szeregu aktów prawnych 

dotyczących środowiska, biorąc pod uwagę 

wyniki sprawozdania Komisji „Działania 

usprawniające sprawozdawczość w 

dziedzinie środowiska” 45 i związanej z 

nim oceny adekwatności46. 

__________________ __________________ 

45 COM(2017) 312. 45 COM(2017) 312. 
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46 SWD(2017) 230. 46 SWD(2017) 230. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z podobną poprawką zmieniającą tytuł. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zgodnie z ustaleniami 

sformułowanymi w ramach oceny REFIT 

dotyczącej dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady51 można 

w jeszcze większym stopniu poprawić 

dostępność informacji, w szczególności w 

odniesieniu do niektórych kluczowych 

danych. Będzie to służyło informowaniu 

społeczeństwa o przypadkach szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu, w 

szczególności gdy takie przypadki mogą 

mieć wpływ na ludność, umożliwieniu 

podmiotom gospodarczym i organom 

podjęcie niezbędnych działań 

zapobiegawczych i zaradczych w takich 

przypadkach oraz zapewnieniu Komisji 

niezbędnej bazy dowodowej na potrzeby 

przeprowadzania regularnych ocen 

dyrektywy. Potrzeba zapewnienia 

wyższego poziomu przejrzystości jest 

dodatkowo uzasadniona wymogami 

dyrektywy 2003/4/WE, a mianowicie 

wymogiem udostępniania społeczeństwu 

informacji na temat bezpośredniego 

zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub 

środowiska. Informacje dostępne w 

internecie powinny również spełniać 

wymogi dyrektywy 2007/2/WE, w 

szczególności w zakresie usług i 

dostępności danych dla społeczeństwa i 

organów. 

(6) Zgodnie z ustaleniami 

sformułowanymi w ramach oceny REFIT 

dotyczącej dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady51 można 

by w jeszcze większym stopniu poprawić 

dostępność informacji, w szczególności w 

odniesieniu do niektórych kluczowych 

danych. Będzie to służyło informowaniu 

społeczeństwa o przypadkach szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu, w 

szczególności gdy takie przypadki mogą 

mieć wpływ na ludność, umożliwieniu 

podmiotom gospodarczym i organom 

podjęcie niezbędnych działań 

zapobiegawczych i zaradczych w takich 

przypadkach oraz zapewnieniu Komisji 

niezbędnej bazy dowodowej na potrzeby 

przeprowadzania regularnych ocen 

dyrektywy. Potrzeba zapewnienia 

wyższego poziomu przejrzystości jest 

dodatkowo uzasadniona wymogami 

dyrektywy 2003/4/WE, a mianowicie 

wymogiem udostępniania społeczeństwu 

informacji na temat bezpośredniego 

zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub 

środowiska. Informacje dostępne w 

internecie powinny również spełniać 

wymogi dyrektywy 2007/2/WE, w 

szczególności w zakresie usług i 

dostępności danych dla społeczeństwa i 

organów. 

__________________ __________________ 
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51 SWD(2016) 0121. 51 SWD(2016) 0121. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Europejska Agencja Środowiska 

(EEA) już wykonuje ważne zadania w 

zakresie monitorowania i 

sprawozdawczości wynikające z 

prawodawstwa UE w dziedzinie 

środowiska, które powinny zostać 

wyraźnie określone w odpowiednich 

przepisach. W przypadku innych aktów 

prawnych rola i zasoby EEA w 

odniesieniu do wspierania Komisji pod 

względem sprawozdawczości w dziedzinie 

środowiska zostaną określone po 

zakończeniu trwającej oceny, 

(14) Europejska Agencja Środowiska 

(EEA) już wykonuje ważne zadania w 

zakresie monitorowania i 

sprawozdawczości wynikające z 

prawodawstwa Unii w dziedzinie 

środowiska, które powinny zostać 

wyraźnie określone w odpowiednich 

przepisach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W drugim zdaniu motywu 14 nie wyjaśniono, co się stanie, jeżeli wyniki bieżącej oceny 

wskażą, że EEA musi być również zaangażowana w inne akty ustawodawcze objęte niniejszym 

rozporządzeniem, które nie zawierają szczególnych przepisów dotyczących tej agencji. Nie 

wspomniano w nim również, kiedy taka ocena zostanie zakończona. Dlatego należy skreślić to 

zdanie. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Należy zatem odpowiednio zmienić 

dyrektywy 86/278/EWG, 2002/49/WE, 

2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 

2010/63/UE, rozporządzenia (WE) nr 
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166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz 

rozporządzenia (WE) nr 338/97 i (WE) nr 

2173/2005, 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nowy motyw służący określeniu kierunku działania i podsumowujący pozostałe motywy. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. w art. 2 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „(da) »usługi danych przestrzennych« 

oznaczają operacje, które mogą być 

wykonywane przez aplikację komputerową 

na danych przestrzennych zawartych 

w zbiorach danych przestrzennych lub na 

powiązanych z nimi metadanych, jak 

określono w art. 3 pkt 4 dyrektywy 

2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a; 

 __________________ 

 1a Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 

2007 r. ustanawiająca infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 

z 25.4.2007, s. 1).”; 

Or. en 

(zob. sformułowanie w dyrektywie 2007/2/WE (INSPIRE)) 

Uzasadnienie 

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i 

jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 b (nowy) 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. w art. 2 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „(db) »zbiór danych przestrzennych« 

oznacza rozpoznawalny zestaw danych 

przestrzennych zgodnie z definicją w art. 3 

pkt 3 dyrektywy 2007/2/WE.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i 

jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wszelkie inne informacje dotyczące 

transpozycji i wdrożenia niniejszej 

dyrektywy przekazywane Komisji przez 

państwa członkowskie na podstawie art. 

17. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowany tekst spowodowałby zapętlenie ze względu na odesłanie do art. 17 

odwołującego się do aktu wykonawczego, w którym należy ustanowić wymogi art. 10. 

 

Poprawka  9 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do prezentacji zbiorów danych 

przestrzennych zawartych w informacjach 

zarejestrowanych w tej ewidencji 

wykorzystuje się usługi danych 

przestrzennych zdefiniowane w art. 3 pkt 4 

dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady*. 

Do prezentacji zbiorów danych 

przestrzennych zawartych w informacjach 

zarejestrowanych w tej ewidencji 

wykorzystuje się usługi danych 

przestrzennych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości powyższy ustęp należy ująć oddzielnie jako nowy art. 2e, 

ponieważ definicje są zawarte w art. 2 aktu podstawowego. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

przekazanie Komisji danych ze 

strategicznych map hałasu i streszczeń 

planów działań określonych w załączniku 

VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów 

ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. 

W tym celu państwa członkowskie 

przekazują te informacje wyłącznie drogą 

elektroniczną do repozytorium danych 

utworzonego zgodnie z procedurą 

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 

mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku 

konieczności zaktualizowania informacji 

państwo członkowskie opisuje różnice 

pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi 

informacjami i podaje przyczyny 

aktualizacji, udostępniając zaktualizowane 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

przekazanie Komisji danych ze 

strategicznych map hałasu i streszczeń 

planów działań określonych w załączniku 

VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów 

ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. 

W tym celu państwa członkowskie 

przekazują te informacje wyłącznie drogą 

elektroniczną do obowiązkowego 

repozytorium danych. W przypadku 

konieczności zaktualizowania informacji 

państwo członkowskie opisuje różnice 

pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi 

informacjami i podaje przyczyny 

aktualizacji, udostępniając zaktualizowane 

informacje w repozytorium danych.”; 
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informacje w repozytorium danych.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy) 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. w art. 10 po ust. 2 dodaje się ustęp 

w brzmieniu: 

 „2a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 12a w celu 

uzupełnienia niniejszej dyrektywy w 

zakresie ustanowienia obowiązkowego 

repozytorium danych, o którym mowa w 

ust. 2, oraz szczegółowych zasad 

mechanizmu cyfrowej wymiany 

informacji na potrzeby wymiany danych 

ze strategicznych map hałasu i streszczeń 

planów działania.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych. Ten nowy ustęp 

zmienia art. 10 ust. 2 akapit 5 i przekształca go w akapit ust. 2. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy) 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. dodaje się artykuł w brzmieniu: 
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 „Artykuł 12a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1.  Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2.  Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 10 ust. 2a, powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia]. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 3.  Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2a, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej 

decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4.  Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 
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 6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 10 ust. 2a wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Załącznik VI – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Załącznik VI pkt 3 otrzymuje brzmienie: Skreśla się załącznik VI pkt 3. 

3.  Mechanizm wymiany informacji  

Komisja, wspomagana przez Europejską 

Agencję Środowiska, opracowuje 

obowiązkowy mechanizm cyfrowej 

wymiany informacji na potrzeby wymiany 

danych ze strategicznych map hałasu i 

streszczeń planów działań, o których 

mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z 

procedurą regulacyjną połączoną z 

kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana ta została przeformułowana i przeniesiona do art. 10 ust. 2 pkt 2a. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. w art. 2 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „16a)  »usługi danych przestrzennych« 

oznaczają operacje, które mogą być 

wykonywane przez aplikację komputerową 

na danych przestrzennych zawartych 

w zbiorach danych przestrzennych lub na 

powiązanych z nimi metadanych, jak 

określono w dyrektywie 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady*; 

 __________________ 

 * Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 

2007 r. ustanawiająca infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 

z 25.4.2007, s. 1).”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i 

jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy) 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a) w art. 2 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „16b) „zbiór danych przestrzennych” 

oznacza rozpoznawalny zestaw danych 
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przestrzennych zgodnie z definicją w 

dyrektywie 2007/2/WE (INSPIRE);”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i 

jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Komisja przyjmuje akt delegowany 

zgodnie z art. 18a w celu zmiany 

załącznika VI do niniejszej dyrektywy w 

zakresie szczegółowych kryteriów, zgodnie 

z którymi klasyfikuje się skalę i rodzaj 

szkody wyrządzonej środowisku 

naturalnemu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podstawa, zgodnie z którą we wniosku Komisji wprowadza się rozróżnienie między 

kategoriami „mała/.../bardzo duża szkoda wyrządzona środowisku naturalnemu”, pozostaje 

niejasna. Można założyć, że między praktykami poszczególnych państw członkowskich 

pojawią się rozbieżności dotyczące interpretacji „wagi” szkody, która warunkuje 

sprawozdawczość na mocy art. 18. Ponadto koszty zaradzenia szkodzie mogą być różne w 

zależności od państwa członkowskiego. W związku z tym upoważniamy Komisję do 

ustanowienia szczegółowych kryteriów w drodze aktów delegowanych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

PR\1158227PL.docx 17/25 PE625.332v01-00 

 PL 

2. Do prezentacji zbiorów danych 

przestrzennych takich jak lokalizacja 

przestrzenna zdarzeń zawartych w 

informacjach, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, wykorzystuje się 

usługi danych przestrzennych 

zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 

2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady**. 

2. Do prezentacji zbiorów danych 

przestrzennych takich jak lokalizacja 

przestrzenna zdarzeń zawartych w 

informacjach, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, wykorzystuje się 

usługi danych przestrzennych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i 

jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) analizie wydarzeń i zmian w 

państwach członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 18a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1.  Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 
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podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2.  Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 18 ust. 1a, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia … [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia]. 

 3.  Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1a, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej 

decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4.  Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 18 ust. 1a wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Załącznik VI – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 

1, obejmują emisje, zdarzenia lub wypadki 

powodujące szkody wyrządzone 

środowisku naturalnemu lub bezpośrednie 

zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z 

następującymi informacjami i danymi 

dotyczącymi każdego przypadku: 

Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 

1, uwzględniają emisje, zdarzenia lub 

wypadki powodujące szkody wyrządzone 

środowisku naturalnemu lub bezpośrednie 

zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z 

następującymi informacjami i danymi 

dotyczącymi każdego przypadku: 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2007/2/WE 

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) analizy rozwoju infrastruktury 

INSPIRE w państwach członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W oparciu o dane przedłożone przez 

państwa członkowskie służby Komisji 

publikują przegląd unijny. 

W oparciu o dane przedłożone przez 

państwa członkowskie służby Komisji 

publikują i regularnie aktualizują przegląd 

unijny. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 54 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja ustanawia wspólny format 

i zakres informacji na potrzeby 

przedkładania informacji, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą 

regulacyjną, o której mowa w art. 56 ust. 

3. 

4. Komisja ustanawia wspólny format 

i zakres informacji na potrzeby 

przedkładania informacji, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 

3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Procedurę regulacyjną zastąpiono aktem wykonawczym (procedura sprawdzająca). 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie co roku 

przekazują Komisji drogą elektroniczną 

sprawozdanie zawierające wszystkie dane, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w 

formacie i w terminie określonych przez 

Komisję w drodze aktów wykonawczych 

2. Nie później niż dnia 31 marca 

każdego roku państwa członkowskie 

przekazują Komisji drogą elektroniczną 

sprawozdanie zawierające wszystkie dane, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w 

formacie określonym przez Komisję w 
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zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 

19 ust. 2. W każdym przypadku termin 

przesłania sprawozdania nie może 

przypadać później niż dziewięć miesięcy 

po zakończeniu roku sprawozdawczego. 

drodze aktów wykonawczych zgodnie z 

procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2. 

W każdym przypadku termin przesłania 

sprawozdania nie może przypadać później 

niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku 

sprawozdawczego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie do harmonogramu sprawozdania Komisji, jak określono w innych zmienionych 

wnioskach zawartych w przedmiotowym akcie podstawowym. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do dnia 3 grudnia 2015 r., a 

następnie co sześć lat, Komisja na 

podstawie informacji i doświadczeń w 

zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia przeprowadza przegląd 

jego funkcjonowania i skuteczności, w tym 

również w zapobieganiu wprowadzania do 

obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub 

pochodzących z niego produktów. W 

szczególności rozważy ona konsekwencje 

administracyjne dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz dla zakresu 

produktów. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego 

odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

3. Do dnia 3 grudnia 2015 r., a 

następnie co pięć lat, Komisja na 

podstawie informacji i doświadczeń w 

zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia przeprowadza przegląd 

jego funkcjonowania i skuteczności, w tym 

również w zapobieganiu wprowadzania do 

obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub 

pochodzących z niego produktów. W 

szczególności rozważy ona konsekwencje 

administracyjne dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz dla zakresu 

produktów. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego 

odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Parlament Europejski powinien mieć możliwość dokonywania przeglądu sprawozdań i 

końcowych wniosków ustawodawczych Komisji w każdej kadencji. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć 

lat, Komisja na podstawie informacji i 

doświadczeń w zakresie stosowania 

niniejszego rozporządzenia przeprowadza 

przegląd jego funkcjonowania i 

skuteczności. Komisja powinna przy tym 

uwzględniać postępy we wdrażaniu 

dobrowolnych umów o partnerstwie. 

Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego propozycje 

ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT. 

Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć 

lat, Komisja na podstawie informacji i 

doświadczeń w zakresie stosowania 

niniejszego rozporządzenia przeprowadza 

przegląd jego funkcjonowania i 

skuteczności. Komisja uwzględnia przy 

tym postępy we wdrażaniu dobrowolnych 

umów o partnerstwie. Co sześć lat Komisja 

składa Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu 

i w stosownych przypadkach dołącza do 

niego propozycje ulepszenia systemu 

zezwoleń FLEGT. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korekta językowa i wyjaśnienie dotyczące częstotliwości składania sprawozdań. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Nie naruszając przepisów art. 20, 

na rok przed każdą sesją Konferencji Stron 

Konwencji organy administracyjne państw 

członkowskich przekazują Komisji 

wszystkie informacje odnoszące się do 

odpowiedniego poprzedniego okresu, 

wymagane do opracowania sprawozdań, o 

których mowa w art. VIII.7 lit. b) 

Konwencji, a także równoważne 

informacje dotyczące przepisów 

c) Nie naruszając przepisów art. 20, 

na rok przed każdą sesją Konferencji Stron 

Konwencji organy administracyjne państw 

członkowskich przekazują Komisji 

wszystkie informacje odnoszące się do 

odpowiedniego poprzedniego okresu, 

wymagane do opracowania sprawozdań, o 

których mowa w art. VIII.7 lit. b) 

Konwencji, a także równoważne 

informacje dotyczące przepisów 
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niniejszego rozporządzenia, które 

wykraczają poza zakres stosowania 

Konwencji. Komisja określa informacje, 

które mają być przekazywane, oraz formę, 

w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z 

procedurą regulacyjną, o której mowa w 

art. 18 ust. 2. 

niniejszego rozporządzenia, które 

wykraczają poza zakres stosowania 

Konwencji. Komisja określa formę, w 

jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 18 ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Informacje, które mają być przekazywane, nie powinny być określane przez Komisję, a 

procedurę regulacyjną należy przekształcić w akt wykonawczy (procedura sprawdzająca). 
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UZASADNIENIE 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja zamierza usprawnić dostosowanie 

obowiązków sprawozdawczych określonych w prawodawstwie dotyczącym środowiska w 

drodze aktualizacji szczegółowych przepisów 10 dyrektyw i rozporządzeń sektorowych. 

Zdaniem sprawozdawczyni omawiany wniosek został złożony w kluczowym momencie, gdy 

podejmowane są starania na rzecz uproszczenia prawodawstwa w dziedzinie ochrony 

środowiska, w tym dotyczącego sprawozdawczości, które stopniowo poszerza się od lat 70. XX 

w. 

 

Dokładniej rzecz ujmując, przedmiotowy wniosek ustawodawczy jest pokłosiem 

zaktualizowanego planu działania dotyczącego usprawnienia sprawozdawczości w dziedzinie 

środowiska1, opracowanego w ramach oceny adekwatności sprawozdawczości i 

monitorowania w zakresie unijnej polityki ochrony środowiska2. Ponadto omawiany wniosek 

Komisji stanowi uzupełnienie niedawno przyjętej decyzji w sprawie przepisów proceduralnych 

w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska3. 

 

Sprawozdawczyni popiera cel Komisji, jakim jest zwiększenie przejrzystości, stworzenie bazy 

dowodowej dla przyszłych ocen oraz uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

dla państw członkowskich i Komisji. Przedstawia kilka sugestii dotyczących ulepszenia 

wniosku ustawodawczego, które ogólnie powinny usprawnić zarządzanie informacjami i 

zmniejszyć obciążenia administracyjne. 

  

Ponadto poprawiony wniosek przyczyni się do ograniczenia kosztów dla zainteresowanych 

podmiotów i zwiększenia korzyści dzięki szerszemu wykorzystaniu najefektywniejszych 

procesów oraz narzędzi i szablonów elektronicznych. Zmiany te umożliwią lepsze gromadzenie 

i przetwarzanie danych, co zapewni decydentom w państwach członkowskich i na poziomie 

Unii szybsze kompleksowe oceny.  

 

Celem niektórych propozycji sprawozdawczyni jest zapewnienie różnym zainteresowanym 

podmiotom, w tym opinii publicznej, bardziej przejrzystego dostępu do jasnych informacji 

dotyczących środowiska oraz wniesienie wkładu, między innymi w realizację celu 

priorytetowego nr 4 wskazanego w 7. programie działań w zakresie środowiska4. Na przykład 

kilka poprawek dotyczących definicji różnych terminów w ramach aktów podstawowych, o 

których mowa w omawianym wniosku, lub doprecyzowanie niektórych terminów mają na celu 

zapewnienie większej spójności, uproszczenie tekstu i zwiększenie jego ogólnej przejrzystości.  

 

Niektóre zmiany wprowadzone przez sprawozdawczynię zwiększają rolę współprawodawców, 

w tym Parlamentu Europejskiego, oraz wyjaśniają rolę Europejskiej Agencji Środowiska 

                                                 
1 Sprawozdanie Komisji (COM(2017)0312).  
2 SWD(2017)0230. 
3 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/853 z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE i 2009/31/WE, jak również 

dyrektywy Rady 86/278/EWG i 87/217/EWG, w odniesieniu do przepisów proceduralnych w 

zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylająca dyrektywę Rady 

91/692/EWG. 
4 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171–200. 
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(EEA) w ogólnym procesie sprawozdawczości i monitorowania. 

 

Zdaniem sprawozdawczyni niezbędne są szczegółowe kryteria klasyfikowania skali i rodzaju 

szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE1. 

 

W przypadku dyrektywy 2010/63/WE2 sprawozdawczyni zobowiązuje Komisję nie tylko do 

publikowania, ale też do regularnego aktualizowania informacji dotyczących przeglądu 

unijnego na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.  

 

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 166/20063 zaproponowano również jasny termin 

przekazywania Komisji przez państwa członkowskie drogą elektroniczną wszystkich 

wymaganych danych określonych w przedmiotowym rozporządzeniu. 

 

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 995/2010 sprawozdawczyni uważa, że Parlament 

powinien mieć możliwość dokonywania przeglądu sprawozdań Komisji i ostatecznych 

wniosków ustawodawczych w każdej kadencji, w związku z czym zaproponowała ograniczenie 

okresu przeglądu Komisji z sześciu do pięciu lat. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że niektóre przepisy odnoszące się do stosowania procedury 

regulacyjnej połączonej z kontrolą w ramach aktów podstawowych wymienionych w 

omawianym wniosku, powinny zostać dostosowane do traktatu lizbońskiego. W związku z tym 

apeluje o stosowanie aktów delegowanych w odniesieniu do określonych artykułów niektórych 

aktów podstawowych, co doprecyzuje uprawnienia przekazane Komisji przez dwóch 

współprawodawców – Parlament i Radę. Przedstawiono również szczegóły dotyczące 

wykonywania przekazanych uprawnień. W związku z powyższym proponowane dostosowanie 

do traktatu lizbońskiego, a zwłaszcza stosowanie aktów delegowanych, będzie nie tylko istotną 

aktualizacją wniosku Komisji, lecz usprawni też ogólny proces sprawozdawczości i 

monitorowania. 

 

                                                 
1 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w 

sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. 
3 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 

r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 

zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. 
 


