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Przedmiot: Petycja 0472/2012, którą złożył M.S. (Niemcy) w sprawie stosowania 
przepisów z dziedziny pracy i ochrony środowiska w odniesieniu do towarów 
produkowanych poza UE i przeznaczonych na rynek unijny

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ocenia, że w odniesieniu do towarów produkowanych poza UE 
i przeznaczonych na rynek unijny należałoby stosować te same przepisy z dziedziny pracy 
i ochrony środowiska, które stosuje się do towarów produkowanych w UE. W opinii 
składającego petycję koszty produkcji w państwach spoza UE są niższe, ponieważ płace są 
tam niższe, warunki pracy gorsze, a przepisy dotyczące ochrony środowiska mniej 
rygorystyczne. Ocenia on, że należałoby wydawać certyfikaty poświadczające poszanowanie 
europejskich przepisów i norm oraz powołać niezależną służbę, która kontrolowałaby 
przestrzeganie tych przepisów i norm. W razie ich naruszenia producenci, importerzy lub 
detaliści powinni wypłacać pracownikom odpowiednie odszkodowania lub naprawiać szkody 
wyrządzone w środowisku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Uwagi Komisji 

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że normy w dziedzinie pracy i 
ochrony środowiska w UE i państwach trzecich eksportujących na rynek UE nie są 
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jednakowe. W tym kontekście Komisja przypomina, że ukierunkowane wielostronne organy 
(np. Międzynarodowa Organizacja Pracy, wielostronne umowy środowiskowe) odgrywają 
istotną rolę w ustanawianiu podstawowych zasad i przepisów w dziedzinie pracy i ochrony 
środowiska mających zastosowanie na poziomie międzynarodowym.
Przystępowanie do tych zasad i przestrzeganie ich jest zatem centralnym elementem 
wspierania równych warunków działania na poziomie globalnym. Na przykład specjalne 
wielostronne umowy środowiskowe przewidują zakaz niektórych substancji, które są 
szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka, a tym samym zapobiegają produkcji i 
wykorzystaniu takich substancji na poziomie międzynarodowym. Rozwiązuje to podniesioną 
przez składającego kwestię dotycząca importu i eksportu takich substancji.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że możliwość określania krajowej polityki i 
przepisów, w tym w zakresie ochrony społecznej i ochrony środowiska, należy do 
podstawowych uprawnień władz krajowych, co nie jest sprzeczne z przestrzeganiem ww. 
międzynarodowych norm. 
Komisja pragnie również podkreślić, że koszty produkcji wszelkich produktów zależą od 
wielu czynników, które wykraczają znacznie poza przepisy w dziedzinie pracy i ochrony 
środowiska, a wśród tych czynników znajdują się na przykład dostęp do czynników 
produkcji, dostępne technologie lub warunki finansowe. 
Zrównoważony rozwój, w tym podstawowe normy pracy i ochrona środowiska, stanowi jeden 
z podstawowych celów działania UE, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w stosunkach 
zewnętrznych.
Z myślą o tym Komisja będzie nadal angażować się we właściwe wielostronne fora, a także 
podejmować działania za pośrednictwem swoich różnych strategii politycznych, aby 
propagować opracowywanie i wdrażanie przez wszystkie państwa międzynarodowych 
przepisów i norm w obszarze pracy i ochrony środowiska. 
Odnosząc się w sposób szczególny do stosunków handlowych, Komisja będzie również nadal 
dążyć do włączenia istotnych społecznych i środowiskowych przepisów do umów 
handlowych zawieranych z państwami trzecimi. Przepisy te obejmują zobowiązania 
dotyczące poszanowania podstawowych zasad uznanych na szczeblu międzynarodowym 
(takich jak kluczowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i wielostronne umowy 
środowiskowe), które muszą być podstawą wzmocnionych stosunków gospodarczych i 
handlowych UE i jej partnerów. 

Wreszcie w kwestii społecznego i środowiskowego wpływu działalności gospodarczej 
Komisja aktywnie propaguje odpowiedzialne prowadzenie działalności, przyczyniające się do 
opracowywania, upowszechniania i wdrażania przez przedsiębiorstwa uznanych na poziomie 
międzynarodowym wytycznych i zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

Jeżeli chodzi o sugestię składającego petycję, by UE jednostronnie utworzyła i egzekwowała 
system rozpatrywania i zarządzania w zakresie spraw związanych z odszkodowaniami za 
spowodowane przez podmioty lokalne szkody społeczne lub środowiskowe w państwach 
trzecich, Komisja podkreśla, że taka inicjatywa byłaby sprzeczna z zasadą poszanowania 
krajowej jurysdykcji danego państwa i wywołałaby poważne wątpliwości co do zastosowanej 
podstawy prawnej.
Wsparcie zdolności władz krajowych do opracowywania i wdrażania odpowiednich 
przepisów krajowych wydaje się bardziej stosownym podejściem wobec problemów 
związanych z ochroną pracy i środowiska.


