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Poprawka 12
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

skreśla się

Or. es

Poprawka 13
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie do (3) W swoim komunikacie do 
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Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy prawa obywateli do dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości przed sądami 
krajowymi we wszystkich państwach 
członkowskich; w tym celu Komisja 
wydała komunikat, którego przedmiotem 
była „Poprawa dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska w UE i jej państwach 
członkowskich” i w którym przypomniano, 
że „dostęp do wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska (…) 
stanowi istotny środek wspierający 
osiągnięcie transformacji przewidzianej w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz jest sposobem umocnienia roli 
strażnika, jaką społeczeństwo 
obywatelskie może odgrywać w przestrzeni 
demokratycznej”.

Or. en

Poprawka 14
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
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Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
informacji o środowisku dla osób 
fizycznych i organizacji pozarządowych 
oraz dostępu do administracyjnej i sądowej 
kontroli na szczeblu UE dla obywateli 
i organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska, mających 
obawy co do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

Or. fr

Poprawka 15
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli, mających 
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pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

obawy co do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

Or. es

Poprawka 16
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zobowiązała się do rozważenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających obawy co 
do zgodności z prawem ochrony 
środowiska decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zobowiązała się 
również do podjęcia działań w celu 
poprawy ich dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 

(3) W swoim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” 
Komisja zadeklarowała, że rozważy 
przegląd rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 w celu poprawy dostępu do 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu Unii Europejskiej dla obywateli 
i organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska, mających 
konkretne obawy co do zgodności 
z prawem decyzji wywierających wpływ 
na środowisko. Komisja zapowiedziała 
również podjęcie działań w celu poprawy 
przysługującego im dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości przed sądami krajowymi 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w tym celu Komisja wydała komunikat, 
którego przedmiotem była „Poprawa 
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dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska w UE 
i jej państwach członkowskich”.

Or. en

Poprawka 17
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy, takie jak dotyczące ograniczenia 
środków odwoławczych od aktów 
administracyjnych wyłącznie do 
indywidualnych środków odwoławczych 
lub nieprzyznawania prawa do kontroli 
sądowej osobom lub podmiotom takim jak 
regiony i gminy, wyrażone przez Komitet 
ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu przejrzystości w 
poszczególnych przypadkach i z 
zapewnieniem podawania do wiadomości 
publicznej informacji o sprawach 
dotyczących organizacji pozarządowych.

_________________ _________________
62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. fr
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Poprawka 18
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
spostrzeżenia poczynione przez Komitet 
ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus62 
na temat niewywiązania się przez UE w 
pełni z obowiązków wynikających z 
postanowień konwencji o dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, prawo Unii powinno zostać 
dostosowane do postanowień konwencji 
z Aarhus o dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska 
w sposób zgodny z podstawowymi 
zasadami prawa Unii i jej systemem 
dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

_________________ _________________
62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. ro

Poprawka 19
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, prawo Unii 
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obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

Europejskiej powinno zostać dostosowane 
do jej postanowień o dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

_________________
62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance
/Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. en

Poprawka 20
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać w pełni 
dostosowane do postanowień konwencji 
z Aarhus o dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska 
w sposób zgodny z podstawowymi 
zasadami prawa Unii, z prawami 
podstawowymi i jej systemem dotyczącym 
sądowych procedur odwoławczych.

_________________ _________________
62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/

62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
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Compliancecommittee/32TableEC.html Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. en

Poprawka 21
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, jak również 
obawy wyrażone przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus62, 
prawo Unii powinno zostać dostosowane 
do postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

(4) Uwzględniając postanowienia art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus, prawo Unii 
powinno zostać dostosowane do 
postanowień konwencji z Aarhus 
o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska oraz do ustaleń 
Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji 
z Aarhus62 w sposób zgodny 
z podstawowymi zasadami prawa Unii i jej 
systemem dotyczącym sądowych procedur 
odwoławczych.

_________________ _________________
62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

62 Zob. ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
w sprawie ACCC/C/2008/32 dostępne na 
stronie 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. en

Poprawka 22
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Art. 9 ust. 3 i 4 konwencji z 
Aarhus przewiduje dostęp do procedur 
sądowych lub innych dla członków 
społeczeństwa (w tym osób fizycznych i 
organizacji pozarządowych), tak aby mieli 
możliwość kwestionowania legalności z 
przyczyn merytorycznych lub formalnych 
decyzji, działań lub zaniechań 
naruszających prawo ochrony 
środowiska. Poprawa indywidualnego 
dostępu do administracyjnej i sądowej 
procedury odwoławczej jest niezbędna dla 
zapewnienia zgodności Unii Europejskiej 
z wymogami tych postanowień, a także ze 
względu na zawarte w Europejskim 
Zielonym Ładzie zobowiązanie Komisji 
Europejskiej do poprawy dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 23
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych stanowi główną przeszkodę 
dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do wniesienia 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej na mocy art. 10 tego 
rozporządzenia również w odniesieniu do 
aktów administracyjnych o szerszym 
zakresie stosowania. Konieczne jest zatem 
rozszerzenie zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 

skreśla się
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akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym.

Or. es

Poprawka 24
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych stanowi główną przeszkodę 
dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do wniesienia 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej na mocy art. 10 tego 
rozporządzenia również w odniesieniu do 
aktów administracyjnych o szerszym 
zakresie stosowania. Konieczne jest zatem 
rozszerzenie zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 
akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym.

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych może stwarzać pewne 
trudności dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do wniesienia 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej na podstawie art. 10 tego 
rozporządzenia również w odniesieniu do 
aktów administracyjnych o szerszym 
zakresie stosowania. Należy zatem 
rozszerzyć zakres wewnętrznej procedury 
odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 
akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym, oraz zapewnić 
przekazywanie informacji uzyskanych 
przez organizacje pozarządowe do 
instytucji europejskiej właściwej w 
zakresie przejrzystości procedur i 
informacji.

Or. fr

Poprawka 25
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych stanowi główną przeszkodę 
dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do wniesienia 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej na mocy art. 10 tego 
rozporządzenia również w odniesieniu do 
aktów administracyjnych o szerszym 
zakresie stosowania. Konieczne jest zatem 
rozszerzenie zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 
akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym.

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych może stanowić główną 
przeszkodę dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do uzasadnionego 
wniesienia o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej na mocy art. 10 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 26
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych stanowi główną przeszkodę 
dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
które chcą mieć prawo do wniesienia 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej na mocy art. 10 tego 
rozporządzenia również w odniesieniu do 
aktów administracyjnych o szerszym 
zakresie stosowania. Konieczne jest zatem 
rozszerzenie zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 

(5) Przewidziane w rozporządzeniu 
(WE) nr 1367/2006 ograniczenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej do 
aktów administracyjnych indywidualnie 
adresowanych może w praktyce stanowić 
główną przeszkodę dla organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, które chcą mieć 
prawo do wniesienia o wszczęcie 
wewnętrznej procedury odwoławczej na 
mocy art. 10 tego rozporządzenia również 
w odniesieniu do aktów administracyjnych 
o szerszym zakresie stosowania. Konieczne 
jest zatem rozszerzenie zakresu 
wewnętrznej procedury odwoławczej 
określonej w tym rozporządzeniu, tak aby 
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akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym.

obejmowała ona akty o charakterze 
nieustawodawczym o zasięgu ogólnym w 
praktyce naruszające prawo ochrony 
środowiska.

Or. ro

Poprawka 27
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Definicja aktu administracyjnego 
do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 powinna obejmować akty 
o charakterze nieustawodawczym. Akt 
o charakterze nieustawodawczym może 
jednak wymagać środków wykonawczych 
na szczeblu krajowym, przed którymi 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska mogą uzyskać 
ochronę sądową, w tym przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) w drodze postępowania 
prejudycjalnego na mocy art. 267 TFUE. 
Z zakresu wewnętrznej procedury 
odwoławczej należy zatem wyłączyć te 
przepisy takich aktów o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
których prawo Unii wymaga zastosowania 
środków wykonawczych na szczeblu 
krajowym.

skreśla się

Or. es

Poprawka 28
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6



AM\1224059PL.docx 15/44 PE680.916v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Definicja aktu administracyjnego 
do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 powinna obejmować akty 
o charakterze nieustawodawczym. Akt 
o charakterze nieustawodawczym może 
jednak wymagać środków wykonawczych 
na szczeblu krajowym, przed którymi 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska mogą uzyskać 
ochronę sądową, w tym przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) w drodze postępowania 
prejudycjalnego na mocy art. 267 TFUE. 
Z zakresu wewnętrznej procedury 
odwoławczej należy zatem wyłączyć te 
przepisy takich aktów o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
których prawo Unii wymaga zastosowania 
środków wykonawczych na szczeblu 
krajowym.

(6) Definicja aktu administracyjnego 
do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 powinna obejmować akty 
o charakterze nieustawodawczym.

Or. en

Poprawka 29
Axel Voss, Angelika Niebler, Antonius Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Definicja aktu administracyjnego 
do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 powinna obejmować akty 
o charakterze nieustawodawczym. Akt 
o charakterze nieustawodawczym może 
jednak wymagać środków wykonawczych 
na szczeblu krajowym, przed którymi 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska mogą uzyskać 
ochronę sądową, w tym przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
w drodze postępowania prejudycjalnego na 
mocy art. 267 TFUE. Z zakresu 

(6) Definicja aktu administracyjnego 
do celów rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 powinna obejmować akty 
o charakterze nieustawodawczym, jeśli 
mają prawnie wiążący charakter i skutek 
zewnętrzny oraz zawierają przepisy 
naruszające prawo ochrony środowiska. 
Akt o charakterze nieustawodawczym 
może jednak wymagać środków 
wykonawczych na szczeblu krajowym, 
przed którymi organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ochrony środowiska 
mogą uzyskać ochronę sądową, w tym 
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wewnętrznej procedury odwoławczej 
należy zatem wyłączyć te przepisy takich 
aktów o charakterze nieustawodawczym, 
w odniesieniu do których prawo Unii 
wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu krajowym.

przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) w drodze 
postępowania prejudycjalnego na mocy 
art. 267 TFUE. Z zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej należy zatem 
wyłączyć te przepisy takich aktów 
o charakterze nieustawodawczym, 
w odniesieniu do których prawo Unii 
wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 30
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia pewności 
prawa, aby jakiekolwiek przepisy można 
było wyłączyć z zakresu pojęcia aktu 
administracyjnego, prawo Unii musi 
wyraźnie wymagać przyjęcia aktów 
wykonawczych w odniesieniu do tych 
przepisów.

skreśla się

Or. en

Poprawka 31
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić skuteczność, można 
również wnieść o wszczęcie procedury 

skreśla się
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odwoławczej w odniesieniu do tych 
przepisów aktu administracyjnego, 
w przypadku których prawo Unii wyraźnie 
wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu Unii, 
w sytuacji gdy wniesiono o wszczęcie 
procedury odwoławczej w odniesieniu do 
środka wykonawczego na szczeblu Unii.

Or. en

Poprawka 32
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zakres stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006 obejmuje akty przyjęte 
zgodnie z prawem ochrony środowiska. 
Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 
przewiduje natomiast możliwość 
zaskarżenia aktów, które „naruszają” 
prawo w dziedzinie środowiska. Konieczne 
jest zatem wyjaśnienie, że należy 
przeprowadzić wewnętrzną procedurę 
odwoławczą w celu sprawdzenia, czy dany 
akt administracyjny narusza prawo 
ochrony środowiska.

(9) Zakres stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006 obejmuje akty przyjęte 
zgodnie z prawem ochrony środowiska. 
Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 
przewiduje natomiast możliwość 
zaskarżenia aktów, które „naruszają” 
prawo w dziedzinie środowiska.

Or. en

Poprawka 33
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zakres stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006 obejmuje akty przyjęte 
zgodnie z prawem ochrony środowiska. 

(9) Zakres stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006 obejmuje akty przyjęte 
zgodnie z prawem ochrony środowiska. 
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Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 
przewiduje natomiast możliwość 
zaskarżenia aktów, które „naruszają” 
prawo w dziedzinie środowiska. Konieczne 
jest zatem wyjaśnienie, że należy 
przeprowadzić wewnętrzną procedurę 
odwoławczą w celu sprawdzenia, czy dany 
akt administracyjny narusza prawo 
ochrony środowiska.

Art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 
przewiduje natomiast możliwość 
zaskarżenia aktów, które „naruszają” 
prawo w dziedzinie środowiska. Konieczne 
jest zatem wyjaśnienie, że należy 
przeprowadzić wewnętrzną procedurę 
odwoławczą w celu sprawdzenia, czy dany 
akt administracyjny w praktyce narusza 
prawo ochrony środowiska.

Or. ro

Poprawka 34
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas oceny, czy akt 
administracyjny zawiera przepisy, które 
mogą, ze względu na swoje skutki, 
naruszać prawo ochrony środowiska, 
należy rozważyć, czy takie przepisy mogą 
mieć negatywny wpływ na osiągnięcie 
celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska określonych w art. 191 TFUE. 
W związku z tym mechanizm wewnętrznej 
procedury odwoławczej powinien 
obejmować również akty przyjęte 
w ramach realizacji polityk innych niż 
polityka Unii w zakresie środowiska.

(10) Podczas oceny, czy akt 
administracyjny zawiera przepisy, które 
mogą, ze względu na swoje skutki, 
naruszać prawo ochrony środowiska, 
należy rozważyć, czy takie przepisy mogą 
mieć negatywny wpływ na osiągnięcie 
celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska określonych w art. 191 TFUE 
lub czy wchodzą w ścisły zakres 
kompetencji Unii i nie naruszają zasady 
pomocniczości.

Or. es

Poprawka 35
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas oceny, czy akt (10) Podczas oceny, czy akt 
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administracyjny zawiera przepisy, które 
mogą, ze względu na swoje skutki, 
naruszać prawo ochrony środowiska, 
należy rozważyć, czy takie przepisy mogą 
mieć negatywny wpływ na osiągnięcie 
celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska określonych w art. 191 TFUE. 
W związku z tym mechanizm wewnętrznej 
procedury odwoławczej powinien 
obejmować również akty przyjęte 
w ramach realizacji polityk innych niż 
polityka Unii w zakresie środowiska.

administracyjny zawiera przepisy, które w 
znacznym stopniu naruszają prawo 
ochrony środowiska, należy rozważyć, czy 
takie przepisy mogą mieć negatywny 
wpływ na osiągnięcie celów polityki Unii 
w dziedzinie środowiska określonych 
w art. 191 TFUE. W związku z tym 
mechanizm wewnętrznej procedury 
odwoławczej powinien obejmować 
również akty przyjęte w ramach realizacji 
polityk innych niż polityka Unii w zakresie 
środowiska.

Or. en

Poprawka 36
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić wystarczająco dużo 
czasu na właściwe przeprowadzenie 
procedury odwoławczej, należy przedłużyć 
terminy określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 1367/2006 na złożenie wniosku 
o wszczęcie administracyjnej procedury 
odwoławczej oraz terminy mające 
zastosowanie do instytucji i organów Unii 
na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek.

skreśla się

Or. en

Poprawka 37
Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Art. 9 ust. 4 konwencji z Aarhus 
wymaga, aby procedury sądowe, o których 
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mowa w art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus, 
były niedyskryminacyjne ze względu na 
koszty. W celu zapewnienia, aby 
procedury, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, były 
niedyskryminacyjne ze względu na koszty 
oraz aby koszty były przewidywalne dla 
wnioskodawcy, instytucje lub organy UE 
powinny starać się dochodzić zasadnych 
kosztów w razie powodzenia w 
postępowaniu sądowym oraz nie powinny, 
w szczególności, dążyć do przeniesienia 
kosztów zewnętrznej reprezentacji.

Or. en

Poprawka 38
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jak potwierdza orzecznictwo 
TSUE 1a, pomocy państwa na działalność 
naruszającą przepisy prawa UE dotyczące 
środowiska nie można uznać za zgodną z 
rynkiem wewnętrznym. W związku z tym 
środki podejmowane przez Komisję 
Europejską na mocy art. 106 i 107 TFUE 
powinny być objęte definicją aktu 
administracyjnego do celów 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.
_________________
1a Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 22 września 2020 r. w sprawie C-
594/18 P, Austria/ Komisja, 
ECLI:EU:C:2020:742, pkt 42–44.

Or. en

Poprawka 39
Marie Toussaint
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w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jak potwierdza orzecznictwo 
TSUE, pomocy państwa na działalność 
naruszającą przepisy prawa UE dotyczące 
środowiska nie można uznać za zgodną z 
rynkiem wewnętrznym. W związku z tym 
środki podejmowane przez Komisję 
Europejską na mocy art. 106 i 107 TFUE 
powinny być objęte definicją aktu 
administracyjnego do celów 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.

Or. en

Poprawka 40
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Art. 9 ust. 4 konwencji z Aarhus 
wymaga, aby procedury sądowe, o których 
mowa w art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 
były niedyskryminacyjne ze względu na 
koszty. W celu zapewnienia, aby 
procedury, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, były 
niedyskryminacyjne ze względu na koszty 
oraz aby koszty były przewidywalne dla 
wnioskodawcy, instytucje lub organy UE 
dochodzą jedynie zasadnych kosztów w 
razie powodzenia w postępowaniu 
sądowym oraz, w szczególności, nie dążą 
do przeniesienia kosztów zewnętrznej 
reprezentacji.

Or. en
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Poprawka 41
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Art. 9 ust. 4 konwencji z Aarhus 
wymaga, aby procedury sądowe, o których 
mowa w art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus, 
były niedyskryminacyjne ze względu na 
koszty. W celu zapewnienia, aby 
procedury, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, były 
niedyskryminacyjne ze względu na koszty 
oraz aby koszty były przewidywalne dla 
wnioskodawcy, instytucje lub organy UE 
dochodzą jedynie zasadnych kosztów w 
razie powodzenia w postępowaniu 
sądowym oraz, w szczególności, nie dążą 
do przeniesienia kosztów zewnętrznej 
reprezentacji.

Or. en

Poprawka 42
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę 
środowiskowych organizacji 
pozarządowych pod względem 
podnoszenia świadomości i podejmowania 
kroków prawnych, instytucje lub organy 
unijne zapewniają im odpowiednie 
wsparcie finansowe oraz gwarantują 
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pełny dostęp do wymiaru sprawiedliwości i 
informacji oraz uczestnictwo.

Or. en

Poprawka 43
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE63 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i występujące 
z wnioskiem o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej w odniesieniu do 
aktu administracyjnego mają obowiązek – 
przy podawaniu przyczyn złożenia 
wniosku o wszczęcie procedury 
odwoławczej – wskazać okoliczności 
faktyczne i argumenty prawne 63, które 
mogą uzasadniać poważne wątpliwości.

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE63 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i występujące 
z wnioskiem o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej w odniesieniu do 
aktu administracyjnego mają obowiązek – 
przy podawaniu przyczyn złożenia 
wniosku o wszczęcie procedury 
odwoławczej – wskazać okoliczności 
faktyczne i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości, oraz 
przedłożyć je instytucji europejskiej 
odpowiedzialnej za wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia i zapewnienie 
przejrzystości. Ponadto, jeżeli prawo 
krajowe przewiduje obowiązek 
wyczerpania administracyjnych procedur 
odwoławczych przed przeprowadzeniem 
kontroli sądowej, obowiązek ten powinien 
zostać spełniony.

_________________ _________________
63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

Or. fr

Poprawka 44
Axel Voss, Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE63 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i występujące 
z wnioskiem o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej w odniesieniu do 
aktu administracyjnego mają obowiązek – 
przy podawaniu przyczyn złożenia 
wniosku o wszczęcie procedury 
odwoławczej – wskazać okoliczności 
faktyczne i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości.

(12) W niniejszym rozporządzeniu 
stosuje się orzecznictwo TSUE63, zgodnie 
z którym organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ochrony środowiska 
i występujące z wnioskiem o wszczęcie 
wewnętrznej procedury odwoławczej 
w odniesieniu do aktu administracyjnego 
mają obowiązek – przy podawaniu 
przyczyn złożenia wniosku o wszczęcie 
procedury odwoławczej – wskazać 
okoliczności faktyczne i argumenty 
prawne, które mogą uzasadniać poważne 
wątpliwości.

_________________ _________________
63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

Or. en

Poprawka 45
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE63 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i występujące 
z wnioskiem o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej w odniesieniu do 
aktu administracyjnego mają obowiązek – 
przy podawaniu przyczyn złożenia 
wniosku o wszczęcie procedury 
odwoławczej – wskazać okoliczności 
faktyczne i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości.

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE63 
podmioty występujące z wnioskiem 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej w odniesieniu do aktu 
administracyjnego mają obowiązek – przy 
podawaniu przyczyn złożenia wniosku 
o wszczęcie procedury odwoławczej – 
wskazać okoliczności faktyczne 
i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości.
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_________________ _________________
63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

63 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-
82/17 P, TestBioTech/Komisja, 
ECLI:EU:C:2019:719, pkt 69.

Or. es

Poprawka 46
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W tym zakresie zastosowanie 
kryteriów dopuszczalności zgodnie z art. 
263 ust. 4, w tym zawężonej formuły 
Plaumanna wypracowanej w 
orzecznictwie TSUE, jest sprzeczne z art. 9 
ust. 3 konwencji z Aarhus i powinno 
zostać poddane przeglądowi.

Or. en

Poprawka 47
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, tj. określenie 
szczegółowych zasad dotyczących 
zastosowania postanowień konwencji 
z Aarhus do instytucji i organów Unii, nie 
mogą zostać osiągnięte przez państwa 
członkowskie, a możliwe jest ich 
osiągnięcie tylko na poziomie Unii, może 

(13) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, tj. określenie 
szczegółowych zasad dotyczących 
zastosowania postanowień konwencji 
z Aarhus do instytucji i organów Unii, nie 
mogą zostać osiągnięte przez państwa 
członkowskie, a możliwe jest ich 
osiągnięcie tylko na poziomie Unii, może 
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ona przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

ona przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 48
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (karta), 
w szczególności prawem do dobrej 
administracji (art. 41) i prawem do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47). Niniejsze 
rozporządzenie przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności unijnego 
systemu dotyczącego administracyjnej 
i sądowej procedury odwoławczej, 
wzmacniając w rezultacie stosowanie 
art. 41 i 47 karty, a tym samym wspiera 
praworządność zapisaną w art. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE).

(14) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (karta), 
w szczególności prawem do ochrony 
środowiska (art. 37), prawem do dobrej 
administracji (art. 41) i prawem do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47). Niniejsze 
rozporządzenie przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności unijnego 
systemu dotyczącego administracyjnej 
i sądowej procedury odwoławczej w 
sprawach dotyczących środowiska, 
wzmacniając w rezultacie stosowanie art. 
37, 41 i 47 karty, a tym samym wspiera 
praworządność zapisaną w art. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE).

Or. en

Poprawka 49
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (karta), 
w szczególności prawem do dobrej 
administracji (art. 41) i prawem do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47). Niniejsze 
rozporządzenie przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności unijnego 
systemu dotyczącego administracyjnej 
i sądowej procedury odwoławczej, 
wzmacniając w rezultacie stosowanie 
art. 41 i 47 karty, a tym samym wspiera 
praworządność zapisaną w art. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE).

(14) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (karta), 
w szczególności prawem do dobrej 
administracji (art. 41) i prawem do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47). Niniejsze 
rozporządzenie przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności systemu Unii i 
jej państw członkowskich dotyczącego 
administracyjnej i sądowej procedury 
odwoławczej, wzmacniając w rezultacie 
stosowanie art. 41 i 47 karty, a tym samym 
wspiera praworządność zapisaną w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Or. fr

Poprawka 50
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny 
oraz zawierający przepisy, które mogą, ze 
względu na swoje skutki, naruszać prawo 
ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 
ust. 1 lit. f), wyłączając te przepisy takiego 
aktu, w odniesieniu do których prawo 
Unii wyraźnie wymaga zastosowania 
środków wykonawczych na szczeblu 

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający skutek 
prawny oraz zawierający przepisy, które 
mogą naruszać prawo ochrony środowiska 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. f);



PE680.916v01-00 28/44 AM\1224059PL.docx

PL

unijnym lub krajowym;

Or. en

Poprawka 51
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny oraz 
zawierający przepisy, które mogą, ze 
względu na swoje skutki, naruszać prawo 
ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 
ust. 1 lit. f), wyłączając te przepisy takiego 
aktu, w odniesieniu do których prawo Unii 
wyraźnie wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu unijnym lub 
krajowym;

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny oraz 
zawierający przepisy, które mogą naruszać 
prawo ochrony środowiska w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 lit. f), wyłączając te przepisy 
takiego aktu, w odniesieniu do których 
prawo Unii wyraźnie wymaga 
zastosowania środków wykonawczych na 
szczeblu unijnym lub krajowym;

Or. en

Poprawka 52
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny oraz 

g) »akt administracyjny« oznacza 
każdy akt o charakterze 
nieustawodawczym przyjęty przez 
instytucję lub organ Unii, mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny oraz 
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zawierający przepisy, które mogą, ze 
względu na swoje skutki, naruszać prawo 
ochrony środowiska w rozumieniu art. 2 
ust. 1 lit. f), wyłączając te przepisy takiego 
aktu, w odniesieniu do których prawo Unii 
wyraźnie wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu unijnym lub 
krajowym;

zawierający przepisy, które w znacznym 
stopniu naruszają prawo ochrony 
środowiska w rozumieniu art. 2 ust. 1 
lit. f), wyłączając te przepisy takiego aktu, 
w odniesieniu do których prawo Unii 
wyraźnie wymaga zastosowania środków 
wykonawczych na szczeblu unijnym lub 
krajowym;

Or. en

Poprawka 53
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Akty administracyjne i zaniechania 
administracyjne nie obejmują środków lub 
zaniechań instytucji lub organów 
Wspólnoty działających jako 
administracyjny organ odwoławczy, 
w ramach na przykład:

„Akty administracyjne i zaniechania 
administracyjne nie obejmują środków lub 
zaniechań instytucji lub organów 
Wspólnoty w ramach:

a) artykułów 81, 82, 86 i 87 Traktatu 
(reguły konkurencji);

a) artykułów 101 i 102 TFUE (reguły 
konkurencji);

b) artykułów 226 i 228 Traktatu 
(postępowanie w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego);

b) artykułów 258, 259 i 260 TFUE 
(postępowanie w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego);

c) artykułu 195 Traktatu 
(postępowanie prowadzone przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich);

c) artykułu 228 TFUE (postępowanie 
prowadzone przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich);

d) artykułu 280 Traktatu 
(postępowanie prowadzone przez OLAF).

d) artykułu 325 TFUE (postępowanie 
prowadzone przez OLAF).”

Or. en

Poprawka 54
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Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry, Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Akty administracyjne i zaniechania 
administracyjne nie obejmują środków lub 
zaniechań instytucji lub organów 
Wspólnoty działających jako 
administracyjny organ odwoławczy, 
w ramach na przykład: 

„2. Akty administracyjne i zaniechania 
administracyjne nie obejmują środków lub 
zaniechań instytucji lub organów 
Wspólnoty w ramach:

a) artykułów 81, 82, 86 i 87 Traktatu 
(reguły konkurencji); 

a) artykułów 101 i 102 TFUE (reguły 
konkurencji);

b) artykułów 226 i 228 Traktatu 
(postępowanie w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego); 

b) artykułów 258, 259 i 260 TFUE 
(postępowanie w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego);

c) artykułu 195 Traktatu 
(postępowanie prowadzone przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich); 

c) artykułu 228 TFUE (postępowanie 
prowadzone przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich);

d) artykułu 280 Traktatu 
(postępowanie prowadzone przez OLAF).

d) artykułu 325 TFUE (postępowanie 
prowadzone przez OLAF).”

Or. en

Poprawka 55
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1b. art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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2. Informacje dotyczące środowiska, 
które mają być udostępniane 
i rozpowszechniane, są odpowiednio 
aktualizowane. Obok dokumentów 
wyszczególnionych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 bazy danych lub rejestry 
zawierają: 

2. Informacje dotyczące środowiska, 
które mają być udostępniane 
i rozpowszechniane, są odpowiednio 
aktualizowane. Obok dokumentów 
wyszczególnionych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 w bazach danych lub rejestrach 
umieszcza się, bezzwłocznie po ich 
sfinalizowaniu:

a) teksty międzynarodowych 
traktatów, konwencji lub umów oraz 
unijnych przepisów prawnych i aktów 
administracyjnych, które dotyczą 
środowiska lub się do niego odnoszą, oraz 
polityki, plany i programy odnoszące się 
do środowiska;
aa) stanowiska państw członkowskich 
wyrażone w procedurach decyzyjnych 
prowadzących do przyjęcia przepisów Unii 
i unijnych aktów administracyjnych, które 
dotyczą środowiska lub się do niego 
odnoszą;

b) raporty dotyczące postępów we 
wdrażaniu aktów, o których mowa w lit. a), 
jeżeli są one opracowane lub 
przechowywane w formie elektronicznej 
przez instytucje lub organy Wspólnoty; 

b) raporty dotyczące postępów we 
wdrażaniu aktów, o których mowa w lit. a), 
jeżeli są one opracowane lub 
przechowywane w formie elektronicznej 
przez instytucje lub organy Wspólnoty, w 
tym sfinalizowane raporty dotyczące 
audytów i kontroli przeprowadzonych 
przez instytucje i organy UE w państwach 
członkowskich;

c) działania podjęte w ramach 
postępowań w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego począwszy od 
uzasadnionej opinii wydanej zgodnie z art. 
226 akapit 1 Traktatu; 

c) działania podjęte i dokumenty 
wymienione w ramach postępowań w 
sprawie naruszenia prawa Unii począwszy 
od wezwania do usunięcia uchybienia 
przekazanego zgodnie z art. 258 akapit 1 
Traktatu;

d) sprawozdania dotyczące stanu 
środowiska, o których mowa w ust. 4;

d) sprawozdania dotyczące stanu 
środowiska, o których mowa w ust. 4;

e) dane lub podsumowania danych 
pochodzących z monitorowania 
działalności, która wpływa lub może mieć 
wpływ na środowisko; 

e) dane lub podsumowania danych 
pochodzących z monitorowania 
działalności, która wpływa lub może mieć 
wpływ na środowisko;

f) zezwolenia mające znaczny wpływ 
na środowisko oraz porozumienia 
dotyczące środowiska lub informacje na 

f) zezwolenia mające znaczny wpływ 
na środowisko oraz porozumienia 
dotyczące środowiska lub informacje na 
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temat miejsca, gdzie można wystąpić 
o takie informacje lub uzyskać do nich 
dostęp; 

temat miejsca, gdzie można wystąpić 
o takie informacje lub uzyskać do nich 
dostęp;

g) badania wpływu na środowisko 
oraz oceny ryzyka dotyczące elementów 
środowiska lub informacje na temat 
miejsca, gdzie można wystąpić o takie 
informacje lub uzyskać do nich dostęp.

g) badania wpływu na środowisko 
oraz oceny ryzyka dotyczące elementów 
środowiska lub informacje na temat 
miejsca, gdzie można wystąpić o takie 
informacje lub uzyskać do nich dostęp;
ga) tabele sporządzone do celów 
prowadzonych rozmów trójstronnych, a 
także sprawozdania z ocen skutków 
dotyczących inicjatyw ustawodawczych 
odnoszących się do spraw dotyczących 
środowiska.

Or. en

Poprawka 56
Pascal Durand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Informacje dotyczące środowiska, 
które mają być udostępniane 
i rozpowszechniane, są odpowiednio 
aktualizowane. Obok dokumentów 
wyszczególnionych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 bazy danych lub rejestry 
zawierają:

„2. Informacje dotyczące środowiska, 
które mają być udostępniane 
i rozpowszechniane, są odpowiednio 
aktualizowane. Obok dokumentów 
wyszczególnionych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 w bazach danych lub rejestrach 
umieszcza się, bezzwłocznie po ich 
skonsolidowaniu:

a) teksty międzynarodowych 
traktatów, konwencji lub umów oraz 
wspólnotowych przepisów prawnych, które 
dotyczą środowiska lub się do niego 
odnoszą, oraz polityki, plany i programy 
odnoszące się do środowiska;

a) teksty międzynarodowych 
traktatów, konwencji lub umów oraz 
wspólnotowych przepisów prawnych, które 
dotyczą środowiska lub się do niego 
odnoszą, oraz polityki, plany i programy 
odnoszące się do środowiska;

aa) stanowiska państw członkowskich 
wyrażone w procedurach decyzyjnych 
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prowadzących do przyjęcia przepisów Unii 
i unijnych aktów administracyjnych, które 
dotyczą środowiska lub się do niego 
odnoszą;

b) raporty dotyczące postępów we 
wdrażaniu aktów, o których mowa w lit. a), 
jeżeli są one opracowane lub 
przechowywane w formie elektronicznej 
przez instytucje lub organy Wspólnoty;

b) raporty dotyczące postępów we 
wdrażaniu aktów, o których mowa w lit. a), 
jeżeli są one opracowane lub 
przechowywane w formie elektronicznej 
przez instytucje lub organy Wspólnoty;

c) działania podjęte w ramach 
postępowań w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego począwszy od 
uzasadnionej opinii wydanej zgodnie z art. 
226 akapit 1 Traktatu;

c) działania podjęte w ramach 
postępowań w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego począwszy od 
uzasadnionej opinii wydanej zgodnie z art. 
226 akapit 1 Traktatu;

d) sprawozdania dotyczące stanu 
środowiska, o których mowa w ust. 4;

d) sprawozdania dotyczące stanu 
środowiska, o których mowa w ust. 4;

e) dane lub podsumowania danych 
pochodzących z monitorowania 
działalności, która wpływa lub może mieć 
wpływ na środowisko;

e) dane lub podsumowania danych 
pochodzących z monitorowania 
działalności, która wpływa lub może mieć 
wpływ na środowisko;

f) zezwolenia mające znaczny wpływ 
na środowisko oraz porozumienia 
dotyczące środowiska lub informacje na 
temat miejsca, gdzie można wystąpić 
o takie informacje lub uzyskać do nich 
dostęp;

f) zezwolenia mające znaczny wpływ 
na środowisko oraz porozumienia 
dotyczące środowiska lub informacje na 
temat miejsca, gdzie można wystąpić 
o takie informacje lub uzyskać do nich 
dostęp;

fa) badania wpływu na środowisko 
oraz oceny ryzyka dotyczące elementów 
środowiska lub informacje na temat 
miejsca, gdzie można wystąpić o takie 
informacje lub uzyskać do nich dostęp.”

Or. en

Poprawka 57
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. Art. 4 ust. 1 lit. a) tiret czwarte 
oraz art. 4 ust. 2 tiret trzecie 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 nie ma 
zastosowania do wniosków o informacje 
dotyczące środowiska. Instytucja może 
odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska znajdujących się 
w posiadaniu instytucji lub organów 
unijnych w przypadku, gdyby ich 
ujawnienie było sprzeczne z celem 
postępowania dyscyplinarnego.

Or. en

Poprawka 58
Marie Toussaint, Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. dodaje się ustęp w brzmieniu:
Art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 nie ma zastosowania do 
wniosków o informacje dotyczące 
środowiska, jeżeli wnioski te odnoszą się 
do materiałów faktograficznych, takich 
jak analizy naukowe i oceny 
przygotowane przez instytucję UE, organ 
UE lub stronę trzecią w charakterze 
wkładu w proces decyzyjny.

Or. en

Poprawka 59
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Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 
taki akt lub takie zaniechanie narusza 
prawo ochrony środowiska.

1. Każda osoba fizyczna, która ma 
wystarczający interes w odniesieniu do 
środka, lub każda organizacja 
pozarządowa, która spełnia kryteria 
określone w art. 11, jest uprawniona do 
złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej do instytucji lub 
organu Unii, które przyjęły akt 
administracyjny, lub w przypadku zarzutu 
zaniechania administracyjnego, które 
powinny były przyjąć taki akt, w oparciu 
o przesłankę, że taki akt lub takie 
zaniechanie narusza prawo ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 60
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny w 
praktyce naruszający prawo ochrony 
środowiska, lub w przypadku zarzutu 
zaniechania administracyjnego, które 
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taki akt lub takie zaniechanie narusza 
prawo ochrony środowiska.

powinny były przyjąć taki akt, w oparciu 
o przesłankę, że taki akt lub takie 
zaniechanie w praktyce narusza prawo 
ochrony środowiska.

(Ta poprawka stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu ustawodawczego. 
Jej przyjęcie będzie wymagać 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście)

Or. ro

Poprawka 61
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 
taki akt lub takie zaniechanie narusza 
prawo ochrony środowiska.

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 
taki akt lub takie zaniechanie bezpośrednio 
lub pośrednio narusza prawo ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 62
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda organizacja pozarządowa, 
która spełnia kryteria określone w art. 11, 
jest uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 
taki akt lub takie zaniechanie narusza 
prawo ochrony środowiska.

1. Organizacja pozarządowa, która 
spełnia kryteria określone w art. 11, jest 
uprawniona do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu Unii, 
które przyjęły akt administracyjny, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt, w oparciu o przesłankę, że 
taki akt lub takie zaniechanie narusza w 
znacznym stopniu prawo ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy akt administracyjny jest 
środkiem wykonawczym na szczeblu Unii 
wymaganym na mocy innego aktu 
o charakterze nieustawodawczym, 
organizacja pozarządowa może również 
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie 
procedury odwoławczej dotyczącej 
przepisu aktu o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
którego ten środek wykonawczy jest 
wymagany, przy składaniu wniosku 
o wszczęcie procedury odwoławczej 
w odniesieniu do tego środka 
wykonawczego.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 64
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy akt administracyjny jest 
środkiem wykonawczym na szczeblu Unii 
wymaganym na mocy innego aktu 
o charakterze nieustawodawczym, 
organizacja pozarządowa może również 
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie 
procedury odwoławczej dotyczącej 
przepisu aktu o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
którego ten środek wykonawczy jest 
wymagany, przy składaniu wniosku 
o wszczęcie procedury odwoławczej 
w odniesieniu do tego środka 
wykonawczego.

W przypadku gdy akt administracyjny jest 
środkiem wykonawczym na szczeblu Unii 
wymaganym na mocy innego aktu 
o charakterze nieustawodawczym, 
przedstawiciel społeczeństwa lub 
organizacja pozarządowa może również 
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie 
procedury odwoławczej dotyczącej 
przepisu aktu o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
którego ten środek wykonawczy jest 
wymagany, przy składaniu wniosku 
o wszczęcie procedury odwoławczej 
w odniesieniu do tego środka 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 65
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy akt administracyjny jest 
środkiem wykonawczym na szczeblu Unii 
wymaganym na mocy innego aktu 
o charakterze nieustawodawczym, 
organizacja pozarządowa może również 
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie 
procedury odwoławczej dotyczącej 

W przypadku gdy akt administracyjny jest 
środkiem wykonawczym na szczeblu Unii 
wymaganym na mocy innego aktu 
o charakterze nieustawodawczym, 
organizacja pozarządowa może również 
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie 
procedury odwoławczej dotyczącej 
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przepisu aktu o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
którego ten środek wykonawczy jest 
wymagany, przy składaniu wniosku 
o wszczęcie procedury odwoławczej 
w odniesieniu do tego środka 
wykonawczego.

przepisu aktu o charakterze 
nieustawodawczym, w odniesieniu do 
którego ten środek wykonawczy jest 
wymagany z tych samych względów, przy 
składaniu wniosku o wszczęcie procedury 
odwoławczej w odniesieniu do tego środka 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 66
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek taki musi być sporządzony na 
piśmie w terminie nieprzekraczającym 
ośmiu tygodni od daty przyjęcia aktu 
administracyjnego, powiadomienia o nim 
lub jego opublikowania, w zależności od 
tego, która z tych dat będzie późniejsza, 
lub w przypadku zarzutu zaniechania – 
ośmiu tygodni od daty, w której akt 
administracyjny był wymagany. Wniosek 
musi wskazywać przyczyny odwołania.

Wniosek taki musi być sporządzony na 
piśmie w terminie nieprzekraczającym 
sześciu tygodni od daty przyjęcia aktu 
administracyjnego, powiadomienia o nim 
lub jego opublikowania, w zależności od 
tego, która z tych dat będzie późniejsza, 
lub w przypadku zarzutu zaniechania – 
sześciu tygodni od daty, w której akt 
administracyjny był wymagany. Wniosek 
musi wskazywać przyczyny odwołania.

Or. en

Poprawka 67
Axel Voss, Angelika Niebler, Antonius Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja lub organ Unii, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 

2. Instytucja lub organ Unii, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
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wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny. Instytucja lub organ Unii 
udziela zawierającej uzasadnienie 
odpowiedzi na piśmie, tak szybko, jak to 
jest możliwe, lecz nie później niż 
w terminie szesnastu tygodni od daty 
otrzymania wniosku.

wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny. Instytucja lub organ Unii 
udziela zawierającej uzasadnienie 
odpowiedzi na piśmie, tak szybko, jak to 
jest możliwe, lecz nie później niż 
w terminie dwunastu tygodni od daty 
otrzymania wniosku.

Or. en

Poprawka 68
Axel Voss, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku instytucja lub organ 
Unii zobowiązane są do podjęcia działania 
w terminie dwudziestu dwóch tygodni od 
daty otrzymania wniosku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 69
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Komisja przyjmuje przepisy, które 
są niezbędne do zapewnienia przejrzystości 
i spójności stosowania kryteriów 
wymienionych w ust. 1.

2. Komisja przyjmuje przepisy, które 
są niezbędne do zapewnienia przejrzystości 
i spójności stosowania kryteriów 
wymienionych w ust. 1 i 2.
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Poprawka 70
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. Każdy obywatel jest uprawniony do 
złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej zgodnie z art. 10, 
o ile ma wystarczający interes w 
odniesieniu do środka.

Or. en

Poprawka 71
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Organizacja pozarządowa, która 
złożyła wniosek o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej zgodnie z art. 10, 
może wnieść skargę do Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z właściwymi 
postanowieniami Traktatu.

„1. W przypadku gdy organizacja 
pozarządowa, która złożyła wniosek o 
wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej zgodnie z art. 10 uważa, że 
decyzja podjęta przez daną instytucję lub 
organ w reakcji na jej wniosek jest 
niewystarczająca dla zapewnienia 
zgodności z prawem ochrony środowiska, 
taka organizacja pozarządowa może 
wnieść skargę do Trybunału 
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Sprawiedliwości zgodnie z art. 263 
Traktatu, w celu weryfikacji legalności 
takiej decyzji pod względem 
merytorycznym i formalnym.”

Or. en

Poprawka 72
Marie Toussaint, Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2c. art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku gdy instytucja lub 
organ Wspólnoty nie podejmuje działania 
zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 3, organizacja 
pozarządowa może wnieść skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z 
właściwymi postanowieniami Traktatu.

2. W przypadku gdy instytucja lub 
organ Wspólnoty nie podejmuje działania 
zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 3, 
przedstawiciel społeczeństwa lub 
organizacja pozarządowa może wnieść 
skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
zgodnie z właściwymi postanowieniami 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 73
Franco Roberti, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. Bez uszczerbku dla prerogatyw 
Trybunału w zakresie podziału kosztów, 
należy dopilnować, aby procedury sądowe 
wszczynane na mocy niniejszego przepisu 



AM\1224059PL.docx 43/44 PE680.916v01-00

PL

były niedyskryminacyjne ze względu na 
koszty. Instytucje i organy Unii, o których 
mowa w art. 10 ust. 1, nie wymagają od 
wnioskodawców ponoszenia kosztów 
przewyższających zasadną kwotę i w 
żadnym razie nie domagają się pokrycia 
kosztów innych niż koszty podróży i 
pobytu. W szczególności instytucje i 
organy Unii nie wymagają od 
wnioskodawców pokrycia kosztów 
wynagrodzenia pełnomocników, 
doradców, adwokatów lub radców 
prawnych.

Or. en

Poprawka 74
Marie Toussaint, Manon Aubry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. Bez uszczerbku dla prerogatyw 
Trybunału w zakresie podziału kosztów, 
należy dopilnować, aby procedury sądowe 
wszczynane na mocy niniejszego przepisu 
były niedyskryminacyjne ze względu na 
koszty. Instytucje i organy Unii, o których 
mowa w art. 10 ust. 1, nie wymagają od 
wnioskodawców ponoszenia kosztów 
przewyższających zasadną kwotę i w 
żadnym razie nie domagają się pokrycia 
kosztów innych niż koszty podróży i 
pobytu. W szczególności instytucje i 
organy Unii nie wymagają od 
wnioskodawców pokrycia kosztów 
wynagrodzenia pełnomocników, 
doradców, adwokatów lub radców 
prawnych.
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