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Jednym z głównych zadań i obowiązków Komisji Petycji jest badanie kwestii zgłaszanych 
przez obywateli Europy, którzy zwracają uwagę na domniemane naruszenia prawa UE. W 
praktyce ponad połowa działań Komisji Petycji dotyczy kwestii związanych ze stosowaniem
prawa wspólnotowego i mogą one wiązać się nie tylko z szerokimi dyskusjami w Komisji, ale 
także wizytami terenowymi w danym kraju lub regionie.

Gdy państwa członkowskie nie stosują prawa UE prawidłowo lub w sposób spójny, cierpi na 
tym wiarygodność UE, a cele i zamiary instytucji europejskich stają się niejasne dla obywateli 
Europy. Na mocy kolejnych traktatów zadaniem Komisji Europejskiej jest wszczynanie 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko państwom członkowskim, które 
nieprawidłowo transponują lub stosują prawo UE, przy czym procedura ta ma jedynie 
zapewnić przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie, nie przewiduje się natomiast 
indywidualnych środków odwoławczych dla obywateli. Ponadto Komisja nie ma obowiązku 
uruchamiać tej procedury, czyni to wyłącznie według własnego uznania.

Ten stan rzeczy od dłuższego czasu krytykuje już Komisja Petycji, ponieważ w coraz 
mniejszym stopniu odpowiada on obecnemu poziomowi rozwoju UE. Komisja ta krytykuje 
również brak właściwych środków odwoławczych dla osób lub wspólnot, które cierpią z 
powodu braku stosowania prawa UE lub mogą być jego ofiarami w dłuższej perspektywie 
czasowej, gdyż będą odczuwać jego skutki jeszcze przez długi czas po zakończeniu procedury 
o uchybienie. W takich okolicznościach sądy krajowe niechętnie uznają prawa obywateli.

Jednak w sprawozdaniu rocznym przedstawionym przez Komisję Europejską jedynie 
gołosłownie popiera się udział petycji w procesie zagwarantowania właściwego stosowania 
prawa UE, zaś jako ogólną podstawę wszczęcia postępowania w przypadku naruszeń 
propaguje się (co nie zaskakuje) procedurę składania skarg przewidzianą przez Komisję, o 
której nie ma wyraźnie mowy w traktacie. Rola procesu petycji, choć uznaje się ją 
sporadycznie, jest niespójna i poszczególne działy Komisji mają w stosunku do niej bardzo 
różne, niekiedy sprzeczne, podejście. Fakt ten budzi zdziwienie i niepokój biorąc pod uwagę 
uczestnictwo odnośnych służb Komisji w każdym posiedzeniu Komisji Petycji. Poniższe 
przykłady są szczególnie wymowne:

Rynek wewnętrzny: W dyskusji na temat „Equitable Life”1 nie wspomina się o sprawozdaniu i 
zaleceniach komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce „Equitable Life”, którą to 
komisję utworzono wskutek otrzymanych petycji i w której skład weszli przewodniczący i 
sprawozdawca będący wysokimi rangą członkami Komisji Petycji. W sprawozdaniu 
wspomina się jedynie, że „oczywiście w petycjach, które dowodzą naruszenia prawa UE fakty 
są „przekształcane” w naruszenia”2. Jednak, jeżeli chodzi o naruszanie zasad dotyczących 
zamówień publicznych, bardziej szczegółowe informacje na temat roli petycji podano w 
prowadzonym przez Komisję Europejską postępowaniu w sprawie uchybienia przeciw 
regionowi Walencji.3 Nie podjęto jednak próby przedstawienia informacji dotyczących 
meritum sprawy.

                                               
1 SEC (2009) 1684/2, s. 218
2 Tamże, s. 234
3 Tamże, s. 247
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Ochrona środowiska: W kwestii nielegalnych polowań na ptaki Komisja Europejska 
postanowiła „wytoczyć sprawę Malcie w związku z polowaniami wiosennymi”.1 Także i w 
tym przypadku nie wspomina się ani o jakichkolwiek petycjach na ten temat, ani o wizycie 
informacyjnej Komisji Petycji oraz przyjętej w jej następstwie rezolucji Parlamentu 
Europejskiego P6_TA(2007)0074. To samo dotyczy postępowania Komisji Europejskiej 
przeciwko Polsce w kwestii doliny Rospudy (naruszenie dyrektywy Natura 20002) oraz 
Hiszpanii w kwestii obwodnicy M-30 w Madrycie, jak również sprawy przeciwko Irlandii3, 
gdzie naruszono dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Są to poważne 
niedociągnięcia, które dowodzą, że we wspomnianym sprawozdaniu jedynie częściowo i w 
sposób bardzo statystyczny omawia się kwestie, które miały lub nadal mają ogromne 
znaczenie dla obywateli Europy.

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne: W rozdziale tym wspomina się rolę petycji, a 
szczególnie duża liczba petycji napłynęła w związku z kwestiami zarządzania granicami oraz 
swobodnego przepływu osób (dyrektywa 2004/38/WE), czego wynikiem było sprawozdanie 
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania tej dyrektywy4. Jednak w odniesieniu do 
rozporządzenia Bruksela II, które gwarantuje utrzymywanie przez dzieci regularnych 
kontaktów z rodzicami po ich separacji, nie wspomina się o szeregu petycji dotyczących 
Jugendamt oraz dokumentu roboczego na ten temat przedstawionego przez Komisję Petycji 5. 
Ponadto w tekście mowa o „... około 12 petycjach” w sprawie stosowania rozporządzeń 
Bruksela IIa i Bruksela I. Liczba ta nie jest ani prawidłowa, ani przydatna, ponadto dowodzi 
nieuwzględniania poglądów obywateli wyrażonych w procesie składania petycji.

Sprawy socjalne: Dnia 24 czerwca 2010 r. Komisja ogłosiła zamiar wszczęcia postępowania 
przeciwko Wielkiej Brytanii w celu zagwarantowania Brytyjczykom mieszkającym poza 
granicami kraju świadczeń z tytułu opieki. Komisja Petycji otrzymała liczne petycje na ten 
temat i z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej o podjęciu działań. Jest to 
typowy przykład sytuacji, w której Komisja Petycji powinna zostać poinformowana o 
działaniach Komisji.

Uwagi te nie mają sugerować, że w sprawozdaniu Komisji Europejskiej powinno się w 
większym niż jest to konieczne stopniu docenić proces petycji, ponieważ normalne jest, że 
sprawozdanie to powinno skupiać się na działaniach Komisji, a nie innej instytucji. Jednak 
mając na uwadze udział i zaangażowanie służb Komisji Europejskiej w prace Komisji Petycji, 
można by oczekiwać, że przynajmniej uwagi o petycjach będą dokładne. Przypomina się 
Komisji Europejskiej o roli Komisji Petycji jako pośrednika nawiązującego bezpośredni 
kontakt z władzami państwa członkowskiego, która widoczna była w niedawnej sprawie 
dotyczącej kwestii gospodarki odpadami w Kampanii, gdzie uczestnikom delegacji udało się 
nawiązać bezpośredni i szczery dialog z władzami krajowymi i regionalnymi w trakcie 
spotkań z Komisją Petycji.

Strona internetowa 
Komisja Petycji wielokrotnie już wzywała Komisję Europejską do „opracowania systemu 
                                               
1 Tamże, s. 140
2 Tamże, s. 144
3 Tamże, s. 153
4 COM(2009) 313
5 PE418.136
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jasno wskazującego różne mechanizmy składania zażaleń dostępne dla obywateli, który 
mógłby mieć postać wspólnego portalu UE lub stworzenia punktu kompleksowej obsługi on-
line w celu pomagania obywatelom”1, w tym w ostatniej opinii dla Komisji Prawnej w 
sprawie 25. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa wspólnotowego.

W swej odpowiedzi Komisja odniosła się do ogłoszenia w maju 2008 r. „planu działania 
mającego na celu usprawnienie dziewięciu istniejących obecnie służb pomocy publicznej 
mogących dostarczać podstawowych informacji na temat praw UE, zindywidualizowanych 
porad w bardziej konkretnych kwestiach oraz nieformalnej pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów. Będzie on również stanowić połączenie z oficjalnymi 
mechanizmami składania skarg w przypadkach, gdy jest to właściwsze, lub gdy zawiodły 
nieformalne, szybsze metody działania. Wyniki planu działania spodziewane są na początku 
2010 r.”

Komisja Petycji rozumie, że Komisja Europejska pracuje nad tym projektem pod hasłem 
„Twoje prawa UE”. Chciałaby jednak uzyskać informacje o prowadzonych pracach, a nawet 
zostać poproszona o wkład w te prace. 

Przejrzystość i dostęp do dokumentów
Komisja Petycji regularnie i wielokrotnie zwracała się do Komisji Europejskiej o „regularne 
otrzymywanie jasnych informacji o kolejnych etapach procedur o uchybienie objętych 
również otwartą petycją lub w przypadku, gdyby to nie było możliwe, aby Komisja Petycji
mogła uzyskać dostęp do odnośnej bazy danych Komisji na równi z Radą”2. Zwracała się ona 
również wielokrotnie z prośbą o dokumenty, których wydania odmówiły jej służby Komisji z 
powodów stanowiących naruszenie lojalnej współpracy, jaka powinna istnieć pomiędzy 
instytucjami.

Komisja Europejska odpowiedziała jedynie, że „informacje na temat kolejnych etapów 
procedur o uchybienie są regularnie publikowane na portalu „Europa”. Jest to baza danych, 
którą Komisja udostępnia pozostałym instytucjom UE lub ogółowi społeczeństwa.” Komisja 
Petycji uważa tę odpowiedź za niezadowalającą i zauważa w swym sprawozdaniu: 
„Zważywszy na liczbę przypadków i fakt, że trudno przewidzieć tempo rozpatrywania 
poszczególnych spraw oraz że nie istnieje wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie 
konkretnego naruszenia, comiesięczne monitorowanie tej bazy danych wiązałoby się z 
niepotrzebnym marnotrawieniem zasobów ludzkich i czasu. Należy zatem podjąć dodatkowe 
działania, tak aby Komisja Europejska automatycznie informowała Komisję Petycji o 
kolejnych postępach w realizacji procedur w sprawie naruszenia istotnych z punktu widzenia 
petycji.”3 Wezwanie do Komisji Europejskiej o udzielenie informacji w sprawie postępów w 
przypadkach uchybienia odnoszących się do otwartej petycji zostało zatem powtórzone i 
wzmocnione w ust. 3 lit. e pkt. 5 projektu porozumienia ramowego pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a Komisją.4

                                               
1 (2008/2337 (INI))
2 Tamże
3 A7-0186/2010, s. 21
4 „Komisja udostępnia Parlamentowi zwięzłe informacje o wszystkich postępowaniach w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego od momentu ich wszczęcia, w tym na wniosek Parlamentu w sprawach 
objętych postępowaniem w sprawie uchybienia o każdym przypadku z osobna i z zachowaniem zasad 
poufności.”
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Komisja Petycji popiera opinię Komisji Prawnej jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na „kodeks 
proceduralny” w formie rozporządzenia unijnego określającego poszczególne aspekty 
procedury o uchybienie, w tym zawiadomienia, terminy, prawo do wysłuchania oraz dostęp 
do dokumentacji.

EU Pilot
W 25. sprawozdaniu rocznym ze stosowania prawa wspólnotowego Komisja Europejska 
ogłosiła uruchomienie nowego instrumentu „EU PILOT w celu szybszego i efektywniejszego 
udzielania odpowiedzi i oferowania rozwiązań problemów związanych ze stosowaniem prawa 
UE wymagających potwierdzenia faktycznego lub prawnego stanowiska państwa 
członkowskiego.” Komisja Petycji przyjmuje do wiadomości „Sprawozdanie z oceny EU 
Pilot”.1 Z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej „poprawy naruszeń prawa 
UE na wczesnym etapie we wszystkich możliwych przypadkach bez konieczności 
odwoływania się do procedury o uchybienie”2 jako ogólnie pozytywny, pod warunkiem, że 
uzasadnione prawo obywateli, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego do 
rozpatrzenia skargi przez neutralną instancję nie będzie obchodzone poprzez zwracanie się do 
państw członkowskich o odpowiedź na skargę w pierwszej kolejności. Należy również mieć 
nadzieję, że dążenie do szybkiego rozwiązania przypadków uchybienia nie wyklucza 
gruntownej i obiektywnej oceny wszystkich poszczególnych przypadków.

Komisja Petycji wyraża zaniepokojenie utrzymującym się chaosem dotyczącym 
rozpatrywania skarg i zapytań przez Komisję Europejską. W piśmie do Komisji Prawnej 
zawierającym dodatkowe informacje dotyczące oceny projektu EU Pilot3, Komisja 
Europejska mówi o 876 sprawach przekazanych do EU Pilot, z których 664 (76%) stanowią 
skargi i zapytania z 15 państw członkowskich uczestniczących w tym instrumencie. W dalszej 
części tego samego pisma stwierdza ona, że średnio niewiele ponad 25% ogólnej liczby 
nowych zapytań i skarg rozpatruje się za pośrednictwem EU Pilot. Mając na uwadze, że 15 
państw członkowskich uczestniczących w EU Pilot stanowi ok. 65% populacji UE, wydaje 
się, że mamy tu do czynienia z trudną do wyjaśnienia rozbieżnością. Ponadto w tym samym 
piśmie mowa o 1741 nowych skargach i zapytaniach z tych samych 15 państw 
członkowskich, które zostały zarejestrowane w nowej bazie danych CHAP (Case 
Handling/Accueil Plaignants) w okresie od października 2009 r. do kwietnia 2010 r. Komisja 
Petycji wzywa Komisję Europejską do wyjaśnienia w sposób przystępny dla obywateli, w jaki 
sposób rejestrowane i przetwarzane są zapytania i skargi w poszczególnych systemach 
administracyjnych i w oparciu o jakie kryteria. Ponadto pragnie ona również uzyskać 
informacje, jak wiele z nich odnosi się do petycji.

Komisja Petycji z zainteresowaniem odnotowuje tendencję obserwowaną w pytaniach, 
skargach i petycjach, a mianowicie to, że ich głównym przedmiotem jest środowisko 
naturalne. Wnioski Komisji Europejskiej pokrywają się z obawami zgłaszanymi Komisji 
Petycji, odnoszącymi się szczególnie do dyrektywy siedliskowej4, dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów5, dyrektywy w sprawie składowania odpadów1 oraz dyrektywy w sprawie 
                                               
1 COM(2010) 70 wersja ostateczna.
2 Tamże, s. 1.
3 Ares(2010) 291478
4 92/43/EWG
5 2008/98/WE
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oddziaływania na środowisko2. Komisja Petycji zachęca Komisję Europejską do aktywnego 
gwarantowania przestrzegania tych dyrektyw, w sprawie których otrzymuje wiele otwartych 
petycji.

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej uwypukla się sytuację w Kampanii dotyczącą kryzysu 
odpadów, który był przedmiotem wizyty informacyjnej ze strony Komisji Petycji, a następnie 
sprawozdania. Komisja Petycji pragnie zwrócić uwagę, że Komisja Europejska powinna w 
bardziej wyraźny sposób korzystać ze zdobytych doświadczeń oraz ze świadomości 
problemów związanych ze stosowaniem dyrektywy w sprawie odpadów w szeregu państw 
członkowskich, ponieważ wydaje się, iż jest to powracająca kwestia, której Komisja 
Europejska oraz państwa członkowskie powinny nadać priorytetowe znaczenie.

                                                                                                                                                  
1 1999/31/WE
2 2003/35/WE


