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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

 Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty, popartego 
sprawozdaniem1 i towarzyszącym mu badaniem2, jest zmiana mechanizmu administracyjnej 
procedury odwoławczej utworzonego w 2006 r. w odniesieniu do aktów administracyjnych 
i zaniechań instytucji i organów UE. Niniejsza inicjatywa opiera się na rzetelnej bazie 
udokumentowanych informacji, na którą składają się: kompleksowe badanie i sprawozdanie 
Komisji zawierające analizę funkcjonowania przepisów dotyczących dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska na szczeblu unijnym. Chociaż 
proponowane zmiany są dość obszerne, Komisja uznała, że nie ma potrzeby przeprowadzania 
oceny skutków. Budzi to szczególny niepokój, ponieważ jednym z głównych celów jest 
zmiana odniesień do prawa ochrony środowiska, tak aby procedurę odwoławczą można było 
wszcząć w odniesieniu do każdego aktu administracyjnego naruszającego unijne prawo 
ochrony środowiska niezależnie od celów polityki, jakim dany akt służy, co będzie miało 
znaczący wpływ na administrację. Jest to ponadto niepokojące ze względu na fakt, że 
kolejnym z głównych celów jest wydłużenie terminów na składanie wniosków i udzielanie 
odpowiedzi w ramach administracyjnej procedury odwoławczej, co ogromnie opóźni 
procedurę, będzie miało negatywny wpływ na procedury gminne i prywatne oraz spowoduje 
wzrost kosztów. W związku z tym bez takiej oceny skutków bilans interesów i konsekwencji 
jest raczej niejasny.

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z tego, że w całej Europie organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ochrony środowiska (NGO) odgrywają istotną rolę w tej ochronie. 
Oznacza to, że w jasnych i określonych okolicznościach takie podmioty powinny mieć prawo 
do wszczęcia procedury odwoławczej w odniesieniu do decyzji podjętych przez organy 
publiczne, które to decyzje naruszają przepisy prawa ochrony środowiska.

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w ramach działań służących wykonaniu zobowiązań 
wynikających z konwencji. Unia Europejska formalnie stała się stroną konwencji w 2005 r.3 
Artykuł 9 ust. 3 konwencji stanowi, że każda ze stron zapewnia, że „członkowie 
społeczeństwa spełniający wymagania, o ile takie istnieją, określone w prawie krajowym, 
mają dostęp do administracyjnej lub sądowej procedury umożliwiającej kwestionowanie 
działań lub zaniechań osób prywatnych lub władz publicznych naruszających przepisy jej 
prawa krajowego w dziedzinie środowiska”. 

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji, aczkolwiek z pewnymi poprawkami 

1 Dokument roboczy służb Komisji, sprawozdanie dotyczące wdrożenia przez Unię Europejską konwencji 
z Aarhus w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
SWD(2019)0378 final.

2 Badanie dotyczące wdrożenia przez Unię Europejską konwencji z Aarhus w obszarze dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sprawozdanie końcowe, wrzesień 
2019 r., 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.

3 2005/370/WE: decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1–3.
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mającymi na celu dostosowanie definicji aktu (administracyjnego) do definicji zawartej 
w art. 263 TFUE, ponieważ sprawozdawca podziela wolę Komisji, by rozszerzyć możliwość 
ubiegania się o wszczęcie administracyjnej procedury odwoławczej nie tylko w odniesieniu 
do indywidualnie adresowanych aktów, lecz także aktów o zasięgu ogólnym. W przypadku 
ochrony środowiska faktycznie chodzi o interes publiczny, a nie interesy indywidualne. 
Ponadto sprawozdawca zgadza się z argumentacją Komisji, według której przy ubieganiu się 
o wszczęcie administracyjnej procedury odwoławczej należy brać pod uwagę skutki aktu 
administracyjnego naruszającego prawo ochrony środowiska, a nie cele polityczne unijnego 
prawa w tej dziedzinie.

Ponadto sprawozdawca proponuje dyskusję na temat aktów administracyjnych, które 
w zamierzeniu mają mieć prawnie wiążący charakter i skutek zewnętrzny, ponieważ powinna 
istnieć możliwość wszczęcia tej procedury nie tylko w odniesieniu do aktów, które z uwagi na 
ich charakter są prawnie wiążące i mają skutek zewnętrzny, lecz także w odniesieniu do aktów, 
w przypadku których zamierzeniem autora było, by wywoływały taki skutek.

Jeżeli chodzi o terminy zaproponowane przez Komisję, sprawozdawca proponuje nieznacznie 
je skrócić, aby postępowania administracyjne nie stały się zbyt długie i uciążliwe. Zbyt długi 
termin na wniesienie o wszczęcie administracyjnej procedury odwoławczej mógłby stanowić 
obciążenie dla instytucji. Krótszy termin na złożenie wniosku o wszczęcie tej procedury może 
natomiast zapobiec zalewowi wniosków administracyjnych i oportunistycznych. Różnica 
w terminach między aktami administracyjnymi a zaniechaniem przyjęcia takich aktów jest 
związana z charakterem samego zaniechania. Jednocześnie krótszy termin na udzielenie przez 
instytucje odpowiedzi na wniosek zapewnia szybszą i skuteczniejszą ochronę obywateli, ale 
także ogranicza czas trwania procedury, co jest istotne dla wykonawców odnośnych 
projektów. Bardzo potrzebne jest skrócenie okresu braku pewności prawa dla zainteresowanej 
społeczności. Uwzględnia się przy tym również fakt, że jeżeli akt administracyjny może mieć 
negatywny wpływ na środowisko, szkody mogą być nieodwracalne, co uzasadnia potrzebę 
szybkiego działania. Krótki termin stanowi również zachętę dla instytucji do szybkiego 
reagowania i pozwala zapewnić przestrzeganie zasady dobrej administracji. Wreszcie, 
ponieważ administracyjne procedury odwoławcze mogą być postrzegane jako prostsze niż 
procedury sądowe (na przykład z uwagi na brak konieczności korzystania z porady prawnej), 
nie ma potrzeby zbytniego przedłużania tego terminu, o ile w ogóle.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

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 
administracyjnej i sądowej kontroli na 
szczeblu UE dla obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
ochrony środowiska, mających określone 
obawy co do zgodności aktów 
administracyjnych wywierających wpływ 
na środowisko z prawem ochrony 
środowiska. 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”.

Or. en

Poprawka 2

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 Aarhus5, 
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 i biorąc pod 
uwagę ustalenia Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus5, 
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.
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_____________ ___________
5 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

5 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 3

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 stanowić przeszkodę 
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. Stosowne jest zatem 
rozszerzenie zakresu wewnętrznej 
procedury odwoławczej określonej w tym 
rozporządzeniu, tak aby obejmowała ona 
akty o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym, które naruszają prawo 
w dziedzinie środowiska.

Or. en
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Poprawka 4

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.

(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 i mające obawy 
odnośnie do środków wykonawczych 
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.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE6 
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 

(12) Zgodnie z orzecznictwem TSUE6 
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 
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faktyczne i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości.

faktyczne i argumenty prawne, które mogą 
uzasadniać poważne wątpliwości. Wymóg 
ten powinien mieć również zastosowanie 
na podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006.

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

6 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 6

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 – lub 
w zamierzeniu mający mieć – 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;”

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca podziela wolę Komisji, by rozszerzyć możliwość ubiegania się o wszczęcie 
administracyjnej procedury odwoławczej nie tylko w odniesieniu do indywidualnie 
adresowanych aktów, lecz także aktów o zasięgu ogólnym. 

Ponadto sprawozdawca proponuje dyskusję na temat aktów administracyjnych, które 
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w zamierzeniu mają mieć prawnie wiążący charakter i skutek zewnętrzny, ponieważ powinna 
istnieć możliwość wszczęcia tej procedury nie tylko w odniesieniu do aktów, które z uwagi na 
ich charakter są prawnie wiążące i mają skutek zewnętrzny, lecz także w odniesieniu do 
aktów, w przypadku których zamierzeniem autora było, by wywoływały taki skutek.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 
naruszający prawo w dziedzinie 
środowiska 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 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – 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 

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 
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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.

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, pod warunkiem że ten akt 
o charakterze nieustawodawczym odnosi 
się do środowiska.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – 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 – 
ośmiu tygodni od daty, w której akt 
administracyjny był wymagany. Wniosek 
musi wskazywać przyczyny odwołania.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt długi termin na wniesienie o wszczęcie administracyjnej procedury odwoławczej mógłby 
stanowić obciążenie dla instytucji. Krótszy termin na złożenie wniosku o wszczęcie tej 
procedury może natomiast zapobiec zalewowi wniosków administracyjnych 
i oportunistycznych. Różnica w terminach między aktami administracyjnymi a zaniechaniem 
przyjęcia takich aktów jest związana z charakterem samego zaniechania.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – 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 
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.”

2. Instytucja lub organ Unii, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
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 14 tygodni od daty otrzymania 
wniosku.”

Or. en

Uzasadnienie

Krótszy termin na udzielenie przez instytucje odpowiedzi na wniosek zapewnia szybszą 
i skuteczniejszą ochronę obywateli, ale także ogranicza czas trwania procedury, co jest 
istotne dla wykonawców odnośnych projektów. Bardzo potrzebne jest skrócenie okresu braku 
pewności prawa dla zainteresowanej społeczności. Uwzględnia się przy tym również fakt, że 
jeżeli akt administracyjny może mieć negatywny wpływ na środowisko, szkody mogą być 
nieodwracalne, co uzasadnia potrzebę szybkiego działania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – 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.

W każdym przypadku instytucja lub organ 
Unii zobowiązane są do podjęcia działania 
w terminie 20 tygodni od daty otrzymania 
wniosku.

Or. en
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