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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że poprawa wdrażania jest jednym z priorytetów siódmego unijnego programu 

działań w zakresie środowiska; 

2. podkreśla, że Komisja ma prawo i obowiązek nadzorować stosowanie prawa UE i 

wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko tym państwom 

członkowskim, które nie wypełniają zobowiązań wynikających z Traktatów; 

3. zauważa, że obywatele i przedsiębiorstwa oczekują prostych, przewidywalnych i 

wiarygodnych ram regulacyjnych; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do koordynacji działań na wcześniejszym etapie 

procesu legislacyjnego w celu ułatwienia wdrażania przyjętych ostatecznie przepisów; 

5. zauważa, że opóźnienia w transpozycji, nieprawidłowa transpozycja i niewłaściwe 

stosowanie prawa UE mogą prowadzić do różnic między państwami członkowskimi i 

naruszać równe warunki działania w UE; 

6. ubolewa nad tym, że państwa członkowskie nadal często transponują przepisy UE w 

dziedzinie środowiska i zdrowia z opóźnieniem, nieprawidłowo albo stosują je 

niewłaściwie; zauważa, że z 31. sprawozdania rocznego Komisji na temat stosowania 

prawa UE wynika, że w 2013 r. najwięcej postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczyło środowiska; przypomina, że koszty 

związane z brakiem realizacji polityki ochrony środowiska – w tym koszty postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – są wysokie i szacowane 

na około 50 mld EUR rocznie (COWI i in., 2011); podkreśla ponadto, że realizacja 

polityki ochrony środowiska mogłaby przynieść wiele korzyści społeczno-gospodarczych, 

które nie zawsze są ujmowane w ocenach kosztów i korzyści; 

7. wzywa Komisję do wykazywania większej stanowczości w kwestii stosowania przepisów 

unijnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz do przeprowadzenia szybszych i 

skutecznych dochodzeń w sprawie naruszeń dotyczących zanieczyszczania środowiska; 

8. wzywa Komisję do jednakowego traktowania wszystkich państw członkowskich, bez 

względu na liczebność ich populacji czy datę przystąpienia do UE; 

9. wskazuje, że cztery sektory, w których w 2013 r. wszczęto największą liczbę nowych 

postępowań w sprawie uchybień dotyczących opóźnienia w transpozycji przepisów to: 

środowisko (168 postępowań), zdrowie i ochrona konsumentów (58), rynek wewnętrzny i 

usługi (47) oraz transport (36); podkreśla ponadto kluczową rolę petycji, dzięki którym 

Parlament Europejski mógł zwrócić uwagę Komisji na nieprawidłowości w stosowaniu 

przez państwa członkowskie prawa UE w zakresie środowiska; 
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10. wzywa Komisję do podjęcia bardziej zdecydowanych działań przeciwko opóźnieniom w 

transpozycji dyrektyw środowiskowych oraz do częstszego stosowania kar pieniężnych; 

11. z zadowoleniem przyjmuje dążenia Komisji do nieformalnego rozwiązywania problemów 

związanych z wdrożeniem przepisów; zachęca Komisję do usprawnienia platformy EU 

Pilot i uczynienia jej bardziej przejrzystą oraz do pogłębienia współpracy za 

pośrednictwem tej platformy między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi na 

różnych szczeblach w celu ułatwienia prawidłowego i kompleksowego stosowania prawa 

UE; apeluje do Komisji o zachowanie maksymalnej przejrzystości w przekazywaniu 

zainteresowanym obywatelom wszystkich dostępnych informacji, w tym tych 

odnoszących się do procedur poprzedzających wszczęcie postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom; wzywa Komisję do wszczynania oficjalnych postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec państw, które nie 

realizują w pełni nieformalnych ustaleń; 

12. zwraca się do Komisji, by – celu uniknięcia konieczności wszczynania postępowania w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom – w miarę możliwości zmieniła nieformalne zasady w 

standardową procedurę konsultacji z państwami członkowskimi, co zwiększyłoby 

przewidywalność systemu kontroli i egzekwowania; 

13. z zadowoleniem przyjmuje aktywny udział obywateli, przedsiębiorstw i organizacji w 

zgłaszaniu ewentualnych naruszeń prawa UE oraz podkreśla znaczenie ich interwencji; 

14. zwraca uwagę, na ważną rolę Parlamentu, który poprzez petycje i pytania sygnalizuje 

nieprawidłowości w stosowaniu prawa UE przez państwa członkowskie; 

15. zauważa, że w przypadkach niewłaściwego stosowania prawa UE Komisja opiera się 

głównie na skargach; ubolewa, że indywidualne skargi są często rozpatrywane ze 

znacznym opóźnieniem; zachęca Komisję do zajęcia się wszystkimi sprawami przy 

jednoczesnym priorytetowym traktowaniu spraw o strategicznym znaczeniu i spraw 

precedensowych, które potencjalnie mogą mieć ogromne znaczenie dla osiągnięcia 

uzgodnionych celów środowiskowych, oraz do ścisłego monitorowania spraw o wymiarze 

transgranicznym; wzywa również Komisję do tego, by we właściwy, przejrzysty i 

terminowy sposób przekazywała składającym skargi argumenty przedstawione przez 

państwa członkowskie w odpowiedzi na skargę; 

16. wzywa Komisję do przedstawienia nowego wniosku dotyczącego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach środowiskowych oraz wniosku dotyczącego kontroli 

środowiskowych, w miarę możliwości bez zwiększania biurokracji i kosztów 

administracyjnych; 

17. wyraża zaniepokojenie tym, że w swojej polityce komunikacyjnej dotyczącej programu 

sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja wyolbrzymia trudności z 

wdrażaniem przepisów w dziedzinie środowiska i zdrowia; podkreśla, że programu 

REFIT nie powinno się wykorzystywać do kwestionowania norm w zakresie środowiska, 

bezpieczeństwa żywności i zdrowia; uznaje potrzebę wprowadzenia lepszych uregulowań 

prawnych i jest zdania, że celem uproszczeń regulacyjnych powinno być między innymi 

rozwiązanie problemów z wdrażaniem; uważa, że wyniki programu REFIT powinny być 

przedstawiane obywatelom i przedsiębiorstwom w jak najbardziej przystępny sposób;  
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18. wzywa Komisję do tego, by przy tworzeniu i ocenie przepisów prawnych zwracała 

większą uwagę na możliwe obciążenia dla MŚP; 

19. zauważa, że Komisja posługuje się sformułowaniem „nadmiernie rygorystyczne 

wdrażanie”, które odnosi się do zobowiązań wykraczających poza wymagania unijne: do 

nadmiaru norm, wytycznych i procedur na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 

które kolidują z oczekiwanymi celami polityki; apeluje do Komisji, by jednoznacznie 

zdefiniowała pojęcie nadmiernie rygorystycznego wdrażania; podkreśla, że w takiej 

definicji należy jasno zaznaczyć, iż państwa członkowskie mają prawo do ustanowienia 

surowszych norm tam, gdzie to konieczne, a jednocześnie uwzględnić duże znaczenie 

lepszej harmonizacji we wdrażaniu prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska dla 

funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

20. zwraca uwagę na potrzebę utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska i 

przestrzega przed kojarzeniem dużej liczby naruszeń z koniecznością uchwalania mniej 

ambitnych przepisów środowiskowych. 
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