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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie lepszego wykorzystania potencjału środków ochrony środowiska UE: 
budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji 

(2012/2104(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 11 TUE oraz art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasady 
pomocniczości i proporcjonalności,

– uwzględniając art. 191 i 192 TFUE,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska (COM(2008)0773),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany 
„Przegląd polityki ochrony środowiska 2008 r.” (COM(2009)0304) wraz z załącznikiem,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany "Lepsze 
wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez 
większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji” (COM(2012)0095),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
oraz określenia priorytetów dla siódmego unijnego programu działań w zakresie 
środowiska – lepsze środowisko dla lepszego życia1,

– uwzględniając wnioski Rady na temat „Usprawnienie instrumentów polityki na rzecz 
środowiska naturalnego” z dnia 20 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając wnioski prezydencji Rady w sprawie siódmego unijnego programu działań 
w zakresie środowiska z dnia 19 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów na temat „Roli władz lokalnych i regionalnych 
w przyszłej polityce ochrony środowiska”2,

– uwzględniając wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie środowiska naturalnego 
(COM(2003)0624) oraz tekst przyjęty przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego 
(A7-0000/2012),

Uwagi ogólne: brak dorobku wspólnotowego i braki w obecnych przepisach

A. mając na uwadze, że ogólna potrzeba jasności i pewności prawnej leży u podstaw 
wszystkich przepisów wspólnotowych;

B. mając na uwadze, że zasada pomocniczości i proporcjonalności w dziedzinie ochrony 
środowiska nakazuje skuteczne stosowanie przepisów dzięki szerszej współpracy 
instytucjonalnej;

C. mając na uwadze, że obecne przepisy – z powodu ich złożoności i rozbieżnych 
interpretacji – prowadzą do niepewności prawnej i stanowią oczywistą przeszkodę w 
tworzeniu dorobku wspólnotowego;

D. mając na uwadze, że odpowiedzialność za stosowanie prawodawstwa UE w dziedzinie 
środowiska i kontrolowanie jego przestrzegania jest dzielona z władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; 

E. mając na uwadze, że art. 11 TUE nakłada wymóg prowadzenia przez instytucje 
europejskie bardziej intensywnych konsultacji i dialogu; wymóg taki stanowi de facto
instrument prawny na rzecz wzmocnienia ich roli w opracowywaniu strategii politycznych 
UE;

F. mając na uwadze, że zasada pomocniczości obejmuje szczebel regionalny i lokalny; mając 
na uwadze, że art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i 
proporcjonalności stanowi, że projekty aktów ustawodawczych muszą zawierać ocenę 
skutków finansowych danego projektu aktu oraz skutków dla przepisów wprowadzanych 
przez państwa członkowskie, w tym dla prawodawstwa regionalnego;

Stosowanie przepisów w poszanowaniu zasady pomocniczości

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Lepsze wykorzystanie 
potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę 
i lepszą zdolność reakcji” (COM(2012)0095), ubolewa jednak, ze komunikat ten nie 
zawiera szczegółowych odniesień do kluczowej roli, jaką władze regionalne i lokalne 
odgrywają na etapie stosowania przepisów unijnych w zakresie środowiska naturalnego;

2. wskazuje na znaczenie dostarczania władzom regionalnym i lokalnym wsparcia 
finansowego i wytycznych technicznych w kwestiach związanych ze środowiskiem 
naturalnym;

3. popiera opinię Komitetu Regionów, zachęcając do stosowania koncepcji 
wielopoziomowego zarządzania również w kwestiach związanych ze środowiskiem;

Uproszczenie i ograniczenie kosztów administracyjnych jako zachęta do 
skuteczniejszego stosowania przepisów
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4. uznaje, że stosowanie prawodawstwa w dziedzinie środowiska naturalnego wymaga 
znacznego zaangażowania administracyjnego i finansowego; podkreśla jednak, że 
zwiększenie wkładu finansowego na rzecz władz regionalnych i lokalnych stanie się 
kołem zamachowym dla opracowywania instrumentów-zachęt w perspektywie 
skuteczniejszego stosowania przepisów;

5. ponownie stwierdza, że istnieje konieczność poluźnienia przepisów dotyczących 
zakłócania rynku tam, gdzie przepisy te zniechęcałyby do inwestycji w sektorze ochrony 
środowiska naturalnego, a przez to stanowiłyby przeszkodę dla wdrażana przepisów 
unijnych; uważa zatem, że konieczne jest opracowanie instrumentów zorientowanych na 
bezpośrednie obniżanie kosztów administracyjnych;

Konieczność osiągnięcia większej przejrzystości i jawności w przypadku procedur 
administracyjnych dotyczących środowiska naturalnego

6. zauważa, że podstawy dyscypliny w zakresie przejrzystości i jawności powinny 
prowadzić przede wszystkim:

- do określenia koncepcji „informacji dotyczącej środowiska naturalnego”;

- do określenia przypadków wykluczenia z prawa dostępu; do rzeczywistej ochrony 
administracyjnej takiego prawa;

- do szczegółowego wskazania aktywnych podmiotów upoważnionych, które mają 
prawo bądź uzasadniony interes w dostępie do informacji na temat stanu środowiska i 
pejzażu;

Gwarancje łatwiejszego dostępu do „sprawiedliwości środowiskowej” dla obywateli

7. wyraża ubolewanie z faktu, że procedura odnosząca się do wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
środowiska naturalnego1 zatrzymała się na pierwszym czytaniu; zwraca się zatem do 
współprawodawców o ponowne przemyślenie własnych stanowisk w celu wyjścia z 
impasu;

8. zauważa, że skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów dotyczących środowiska 
naturalnego wymaga podjęcia kroków odzwierciedlających poszczególne cechy 
charakterystyczne poszczególnych kwestii środowiskowych; uważa w związku z tym, że 
przyjęcie wiążących instrumentów może stanowić przeszkodę dla inwestycji w sektorze 
środowiska, zwiększając zakłócenia konkurencji ze względu na różnice w stosowanych 
systemach;

9. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz 
Komitetowi Regionów i parlamentom krajowym.

                                               
1 COM(2003)0624.
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UZASADNIENIE

Komunikat Komisji zatytułowany „Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony 
środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji” 
(COM(2012)0095) określa cele i środki mające wspomagać państwa członkowskie 
w przyjęciu systematycznego podejścia do gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, wśród 
których znajdują się sposoby sprzyjania większej zdolności odpowiedzi na kwestie 
środowiskowe.

Komunikat przestawia – choć w sposób mało skuteczny i zbyt ogólny – pozytywne skutki 
prawa ochrony środowiska.

Poprawne stosowanie przepisów w dziedzinie ochrony środowiska może przynieść korzyści 
przemysłowi i przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy przy istotnym ograniczeniu 
kosztów administracyjnych.

Propozycje sprawozdawcy

W perspektywie inteligentnych przepisów niniejsze sprawozdanie stanowi próbę 
ujednolicenia wysiłków na rzecz poprawy wdrażania prawodawstwa europejskiego w zakresie 
ochrony środowiska, odwołując się do uproszczenia unijnego prawa ochrony środowiska, do 
zmniejszania kosztów administracyjnych i zwiększania potencjału europejskich i krajowych 
struktur administracyjnych.

Należy podjąć działania na rzecz przejścia do skutecznego wdrażania europejskich przepisów 
w dziedzinie ochrony środowiska poprzez opracowanie polityki i strategii opartych na 
konkretnych elementach przy współpracy państw członkowskich i władz regionalnych.

Chodzi o podjęcie wyzwania pomocniczości, o wprowadzanie przepisów w zakresie ochrony 
środowiska w ramach bliższego kontaktu z obywatelami i administracją krajową, zwiększając 
ich bezpośredni charakter i przejrzystość.

Instrumenty dla zapewnienia skutecznego wdrażania przepisów w zakresie ochrony 
środowiska są różne, na przykład:

- analizy wpływu przepisów w przyszłości, które będą najlepiej odpowiadały wymogom 
konieczności i proporcjonalności;

- bardziej spójna prezentacja korpusu obowiązujących przepisów, aby uniknąć ich 
powielania się; nie powinno być martwej litery w „alfabecie legislacyjnym”: niespójne 
w chwili obecnej teksty prawne i przestarzałe ustawy należy uchylić w sposób 
odciążający zbiór przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wszelkie nowe wiążące prawodawstwo UE będzie w jeszcze większym stopniu 
destabilizowało obecne systemy krajowe, odsuwając je od podejścia opartego na szerszej 
współpracy i powodując ryzyko powstania luk bądź nadmiaru przepisów. Do kompetencji 
Komisji i właściwych władz krajowych należy zatem wzmocnienie – za pomocą wspólnych 
działań – monitorowania poprawnego wdrażania przepisów w zakresie ochrony środowiska. 
Aby dojść do takich ambitnych lecz możliwych do osiągnięcia wyników konieczne jest 
przyjęcie nowego podejścia, zajmując się w pierwszej kolejności adekwatnością 
i skutecznością wdrażania istniejącego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.
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