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Poprawka 1
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze 18 sprawozdań 
specjalnych przedłożonych w okresie 16,5 
roku, do tej pory Rzecznik działał w duchu 
współpracy i wykazał się 
odpowiedzialnością, wykorzystując takie 
sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego wyłącznie jako ostateczne 
narzędzie polityczne, a w konsekwencji 
wykazując się ogólną wolą poszukiwania 
rozwiązań opierających się na 
konsensusie;

Or. en

Poprawka 2
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że domniemane niewłaściwe 
administrowanie polegało na zaniedbaniu 
Komisji, która z jednej strony nie 
dopilnowała, by organowi, który wydał 
zezwolenie na prace bez wymaganej oceny 
oddziaływania na środowisko, nie 
powierzać odpowiedzialności za 
przeprowadzenie OOŚ ex post, a z drugiej 
strony nie wykazała, iż w sposób właściwy 
zastosowała się do zaleceń Rzecznika 
dotyczących dostępu do prawnych 
środków odwoławczych w odniesieniu do 
tej oceny;

3. zauważa, że domniemane niewłaściwe 
administrowanie dotyczyło sposobu, w jaki 
Komisja prowadziła postępowanie 
przeciwko Austrii w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
a zwłaszcza faktu, że nie dopilnowała, by 
organowi, który wydał zezwolenie na prace 
bez wymaganej oceny oddziaływania na 
środowisko, nie powierzać 
odpowiedzialności za przeprowadzenie 
OOŚ ex post, a także by skarżący miał 
dostęp do prawnych środków 
odwoławczych w odniesieniu do tej oceny;
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Or. en

Poprawka 3
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że w tym sprawozdaniu 
specjalnym nie chodzi to, czy władze 
austriackie postąpiły niewłaściwie, ale o to, 
czy Komisja nie dopełniła swoich 
obowiązków podczas badania otrzymanej 
skargi oraz w ramach działań 
podejmowanych w związku z tą skargą, a 
także poprzez sposób, w jaki reagowała na 
wnioski i zalecenia Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

4. zwraca uwagę, że w tym sprawozdaniu 
specjalnym nie chodzi to, czy władze 
austriackie postąpiły niewłaściwie, ale o to, 
czy Komisja nie dopełniła swoich 
obowiązków podczas badania otrzymanej 
skargi oraz w ramach działań 
podejmowanych w związku z tą skargą, a 
także poprzez sposób, w jaki reagowała na 
wnioski i zalecenia Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich z jego 
pierwszego dochodzenia w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 4
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. radzi właściwym organom w państwach 
członkowskich zwracać uwagę na 
potencjalne konflikty interesów 
występujące już w obecnym stanie 
prawnym i przygotowywać się do 
docelowych zmian w przepisach UE w tym 
zakresie;

6. radzi właściwym organom w państwach 
członkowskich zwracać uwagę na 
potencjalne konflikty interesów 
występujące już w obecnym stanie 
prawnym i przygotowywać się do 
docelowych zmian w przepisach UE w tym 
zakresie; wskazuje na rolę krajowych 
rzeczników praw obywatelskich jako 
ważnych mediatorów, wspierających 
obywateli w podjęciu działań w przypadku 
wystąpienia potencjalnych konfliktów 
interesów w administracji państw 
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. w związku z drugim zarzutem 
przedstawionych przez Rzecznika uważa, 
że uczciwe, aktywne i pełne włącznie 
ludności lokalnej w stosowanie dyrektywy 
OOŚ jest bardzo istotne, i dlatego jest 
zdania, że otwarte i przejrzyste procedury 
mediacyjne powinny być prowadzone 
częściej przed rozpoczęciem realizacji 
projektów o potencjalnie dużym wpływie 
na środowisko danego regionu i zdrowie 
jego mieszkańców; w tym kontekście 
wyraża zadowolenie z szeroko 
zakrojonych mediacji publicznych 
poprzedzających OOŚ dotyczącą budowy 
trzeciego pasa startowego na lotnisku w 
Wiedniu, w ramach której łącznie 
oceniono także skutki ( np. uciążliwość 
hałasu) tej rozbudowy będącej 
przedmiotem wspomnianej procedury w 
sprawie uchybienia, w przypadku której 
możliwe jest zastosowanie pełnej 
procedury odwoławczej; 

Or. en

Poprawka 6
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podziela zdanie Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, że 
prowadzenie przejrzystego rejestru 
dokumentacji jest częścią dobrej 
administracji, ponieważ umożliwia na 
przykład Rzecznikowi sprawdzenie, czy 
jego zalecenia zostały odpowiednio 
uwzględnione;

7. podziela zdanie Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, że 
prowadzenie przejrzystego rejestru 
dokumentacji i uaktualnianie go jest 
częścią dobrej administracji, ponieważ 
umożliwia na przykład Rzecznikowi 
sprawdzenie, czy jego zalecenia zostały 
odpowiednio uwzględnione;

Or. en

Poprawka 7
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że równie zalecanym i ważnym 
wymogiem dobrej praktyki 
administracyjnej jest utrzymanie stałej, 
przejrzystej i rzeczowej korespondencji ze 
skarżącymi w czasie trwania 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
a także z Rzecznikiem w czasie 
prowadzenia przez niego dochodzenia;

Or. en

Poprawka 8
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
Komisji, która zamierza usprawnić 

8. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
Komisji, która zamierza usprawnić 
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praktykę w tym zakresie w celu unikania 
problemów z komunikacją, jakie pojawiły 
się w omawianej sprawie;

praktykę w obu tych kwestiach, zapewnić 
dokumentację pisemną i pełną 
korespondencję, w celu unikania 
problemów z komunikacją, jakie pojawiły 
się w omawianej sprawie;

Or. en

Poprawka 9
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uściśla, że ani Komisja, ani władze 
austriackie nie naruszyły żadnych 
obowiązujących przepisów unijnych przy 
prowadzeniu OOŚ ex post, która opierała 
się na doraźnej wynegocjowanej 
procedurze sui generis; 

Or. en

Poprawka 10
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje za wskazane oraz za leżące w 
interesie wszystkich zaangażowanych 
stron, aby w ramach dobrej praktyki 
administracyjnej prowadziły one i 
aktualizowały dokumentację pisemną 
procedur dotyczących dochodzeń 
prowadzonych przez Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 11
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że w związku z 
okolicznościami, które doprowadziły do 
wniesienia skargi do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, powstają 
poważne wątpliwości dotyczące wdrożenia 
przez państwo członkowskie, w tym 
przypadku Austrię, dyrektywy 
85/337/EWG;

11. uważa, że w związku z 
okolicznościami, które doprowadziły do 
wszczęcia przez Komisję postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, a w 
konsekwencji do wniesienia skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, powstają poważne 
wątpliwości dotyczące wdrożenia w 
tamtym okresie przez państwo 
członkowskie, w tym przypadku Austrię, 
dyrektywy 85/337/EWG; stwierdza, że w 
ramach dokonanego w 2009 r. przeglądu 
austriackich federalnych przepisów 
wykonawczych do dyrektywy OOŚ 
należycie uwzględniono między innymi 
wnioski omawianego postępowania w 
sprawie uchybienia, a co za tym idzie, 
dostosowano austriackie przepisy do 
prawa UE w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 12
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli państwo członkowskie 
nie przestrzega podstawowych wymogów
dyrektywy OOŚ, obywatele powinni mieć 
do dyspozycji skuteczne instrumenty 
prawne pozwalające im na domaganie się

13. uważa, że jeżeli projekty mogą z 
dużym prawdopodobieństwem 
spowodować uchybienie podstawowym 
wymogom dyrektywy OOŚ, obywatele, 
których to dotyczy, powinni mieć do 
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wstrzymania pozwolenia na realizację
projektów, włącznie z możliwością 
skorzystania ze środków nakazu 
sądowego, aby zapobiec nieodwracalnym 
szkodom wyrządzonym wskutek realizacji 
takich projektów;

dyspozycji skuteczne instrumenty prawne 
pozwalające im na domaganie się
natychmiastowych wyjaśnień ze strony 
organu odpowiedzialnego za dokonanie 
OOŚ w sprawie zgodności tych projektów
z przepisami UE, aby zapobiec 
nieodwracalnym szkodom wyrządzonym 
wskutek realizacji takich projektów;

Or. en

Poprawka 13
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że obecnie obowiązująca 
dyrektywa nie zawiera wymogów 
dotyczących obiektywizmu i bezstronności 
organów odpowiedzialnych za wydawanie 
pozwoleń i że nie określono w niej 
żadnych takich wymogów w stosunku do 
organów, które przeprowadzają OOŚ; 
uważa, że przegląd dyrektywy OOŚ 
stanowi dobrą okazję do wprowadzenia 
takich wymagań;

18. zauważa, że obecnie obowiązująca 
dyrektywa nie zawiera wymogów 
dotyczących obiektywizmu i bezstronności 
organów odpowiedzialnych za wydawanie 
pozwoleń i że nie określono w niej 
żadnych takich wymogów w stosunku do 
organów, które przeprowadzają OOŚ; 
zwraca uwagę, że nie zawiera ona 
żadnych postanowień dotyczących 
działań, jakie należy podjąć, gdy projekt 
został już zrealizowany lub jest bliski 
ukończenia, ani tego, w jaki sposób 
obywatele, których to dotyczy, mogliby 
przy zastosowaniu przejrzystej i 
niebiurokratycznej procedury otrzymać 
natychmiastowe wyjaśnienia ze strony 
organu odpowiedzialnego za dokonanie 
OOŚ na temat zgodności z przepisami UE 
takich projektów, w przypadku których 
występuje duże prawdopodobieństwo 
uchybienia podstawowym przepisom 
dyrektywy OOŚ; uważa w związku z 
powyższym, że przegląd dyrektywy OOŚ 
stanowi dobrą okazję do wprowadzenia 
takich wymagań i przepisów;

Or. en



PE500.499v01-00 10/10 AM\919208PL.doc

PL

Poprawka 14
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że ta sprawa świadczy również 
o tym, iż oprócz środków służących 
wzmocnieniu przepisów dyrektywy OOŚ 
niezbędne są bardziej przejrzyste 
procedury dotyczące postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, które powinno 
się wprowadzić najlepiej poprzez przyjęcie 
ogólnego rozporządzenia w sprawie 
procedur administracyjnych stosowanych 
przez administrację UE;

19. uważa, że ta sprawa świadczy również 
o tym, iż oprócz środków służących 
wzmocnieniu przepisów dyrektywy OOŚ 
niezbędne są bardziej przejrzyste 
procedury dotyczące postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, które powinno 
się wprowadzić najlepiej poprzez przyjęcie 
ogólnego rozporządzenia w sprawie 
procedur administracyjnych stosowanych 
przez administrację UE, dzięki czemu 
wzmocniona zostałaby pozycja 
skarżącego; uważa, że takie 
rozporządzenie byłoby dobrą okazją do 
tego, by uściślić obowiązki organów w 
zakresie komunikowania ze skarżącymi w 
przypadku wystąpienia uchybienia lub z 
organami reprezentującymi obywateli 
europejskich, takimi jak Komisja Petycji 
czy Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, aby uniknąć błędnych 
interpretacji, jakie wystąpiły w omawianej 
sprawie;

Or. en


