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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku
(2020/2027(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2004/35/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (zwaną 
dalej dyrektywą ELD),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne2 (zwaną dalej 
„dyrektywą ECD”),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
kwietnia 2016 r. na mocy art. 18 ust. 2 dyrektywy 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu (COM(2016)0204),

– uwzględniając art. 4 i 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając zmianę dyrektywy 2004/35/WE dyrektywą 2006/21/WE z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego3, dyrektywą 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla4 oraz dyrektywą 2013/30/UE z dnia 12 
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich5,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Ocena REFITT 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko”, towarzyszący sprawozdaniu 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy 
2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu,

– uwzględniając briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2016 
r. zatytułowany „The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey 
of the assessment process carried out by the Commission” [Wdrażanie dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko: badanie prowadzonego przez Komisję 
procesu oceny]6,

1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
2 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.
3 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
5 Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.
6 PE 556.943.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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– uwzględniając badanie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw 
Konstytucyjnych z maja 2020 r. zatytułowane „Environmental liability of companies” 
[Odpowiedzialność przedsiębiorstw za środowisko]7,

– uwzględniając badanie Komisji Europejskiej z maja 2020 r. zatytułowane „Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive” [Poprawa 
bezpieczeństwa finansowego w kontekście dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko]8,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-
0000/2020),

A. mając na uwadze, że skoordynowana strategia UE w dziedzinie środowiska zachęca do 
współpracy i zapewnia spójność polityk UE;

B. mając na uwadze, że dyrektywa ELD współistnieje z innymi instrumentami i przepisami 
dotyczącymi odpowiedzialności, zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że incydenty, które powodują powstanie zobowiązań 
wynikających z dyrektywy ELD, mogą jednocześnie pociągnąć za sobą postępowanie 
karne, cywilne lub administracyjne;

C. mając na uwadze, że dyrektywa ELD uzupełnia główne elementy prawodawstwa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska, z którymi jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana, 
w szczególności dyrektywę siedliskową9, dyrektywę ptasią10, ramową dyrektywę 
wodną11, dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej12 i dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa działalności na obszarach morskich13;

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji z 2016 r. dotyczącym odpowiedzialności 
za środowisko zalecono wszystkim państwom członkowskim zobowiązanie się do 
„rejestrowania danych dotyczących incydentów objętych dyrektywą ELD i 
publikowania ich rejestrów, jeżeli dotychczas tego nie czyniły”14; mając na uwadze, że 
mimo to tylko siedem państw członkowskich posiada ogólnodostępny rejestr 

7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (No 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4) [Poprawa bezpieczeństwa finansowego w kontekście dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko (Nr 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4)], maj 2020 r.
9 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19.
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich, Dz.U. 
L 178 z 28.6.2013, s. 66.
14 COM(2016)0204, s.10.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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przypadków objętych dyrektywą ELD, podczas gdy cztery inne państwa członkowskie 
posiadają rejestr niepubliczny; mając na uwadze, że kilka państw członkowskich 
gromadzi informacje objęte innymi aktami prawnymi UE, ale nie konkretnie dyrektywą 
ELD, lub posiada rejestry o szerszym lub innym zakresie, a także mając na uwadze, że 
kilka państw członkowskich gromadzi dane na szczeblu regionalnym; mając na uwadze, 
że 14 państw członkowskich nie posiada bazy danych o incydentach środowiskowych 
lub przypadkach objętych dyrektywą ELD;

E. mając na uwadze, że wydaje się, iż większość państw członkowskich nie przewiduje w 
swoim prawodawstwie obowiązkowych instrumentów zabezpieczenia finansowego, ale 
kilka państw ich wymaga15;

F. mając na uwadze, że chociaż na większości rynków dostępna jest wystarczająca 
ochrona ubezpieczeniowa, w tym w zakresie uzupełniających i kompensacyjnych 
środków zaradczych, popyt jest ogólnie niski ze względu na brak zgłaszanych 
incydentów, nieoptymalne egzekwowanie prawa i wolniejszy rozwój rynków 
wschodzących16;

G. mając na uwadze, że niewypłacalność operatorów będąca wynikiem poważnych awarii 
nadal stanowi problem w UE;

H. mając na uwadze, że w niektórych przypadkach członkowie zarządów spółek są 
świadomi działań wiążących się z wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad odpowiedzialne zachowanie;

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji zmierzające do oceny i wyeliminowania 
rozbieżności we wdrażaniu dyrektywy ELD w państwach członkowskich;

2. zauważa, że określone w dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe oraz słabe 
mechanizmy zapewniania zgodności i skutecznego zarządzania na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym doprowadziły do niedociągnięć we wdrażaniu, znacznego 
zróżnicowania liczby przypadków w poszczególnych państwach członkowskich i 
nierównych warunków działania dla operatorów; w związku z tym wyraża opinię, że 
konieczne są dodatkowe starania na rzecz zapewnienia standaryzacji przepisów w UE i 
zwiększenia społecznego zaufania do skuteczności przepisów UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Forum ds. Przestrzegania Prawa Ochrony 
Środowiska i Zarządzania Środowiskiem skupiającego specjalistów odpowiedzialnych 
za zapewnianie zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony środowiska, dokonane w 
ramach działań następczych do planu działania Komisji z 2018 r.17 i programu prac na 
lata 2020–2022 na rzecz poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska i 

15 Dyrekcja Generalna ds. Środowiska „Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the 
ELD – phase 2” [Wynik wspierania konkretnych umów dotyczących działań prowadzonych w ramach programu 
REFIT na rzecz dyrektywy ELD – etap 2], Komisja Europejska, Bruksela, 2019 r., s. 17.
16 REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive [Ocena REFIT dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko], s. 47.
17 Komunikat Komisji z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie działań UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa 
ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, COM(2018)0010.
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zarządzania środowiskiem, zatwierdzonego przez Forum w lutym 2020 r.18;

4. wyraża ubolewanie, że w wielu państwach członkowskich budżety inspektoratów 
ochrony środowiska pozostawiono na niezmienionym poziomie lub je obniżono z 
powodu kryzysu finansowego, oraz że nawet duże organy dysponujące wielkimi 
zasobami mogą napotykać na trudności w samodzielnym poszerzaniu wiedzy na temat 
najlepszych sposobów zapewnienia zgodności; wyraża zatem opinię, że potrzebne jest 
silniejsze wsparcie na szczeblu UE, na przykład przez dostępne portale informacyjne, 
powszechnie wykorzystywane sieci (sieci UE dla praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące umiejętności, ponieważ działania te mogłyby 
zwiększyć presję wywieraną na przedsiębiorstwa będące „czarnymi owcami” i 
przynieść korzyści przedsiębiorstwom przestrzegającym prawa;

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn niedostatecznej harmonizacji dyrektywy ELD jest 
fakt, iż nie przewidziano standardowej procedury administracyjnej stosowanej w celu 
powiadomienia właściwych organów o bezpośrednich zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa jednak, że praktyki w poszczególnych państwach 
członkowskich są bardzo zróżnicowane i raczej ograniczone;

6. zwraca uwagę na konieczność gromadzenia wiarygodnych danych dotyczących 
incydentów środowiskowych, które prowadzą do zastosowania dyrektywy ELD lub 
innych instrumentów administracyjnych, cywilnych lub karnych, aby ustalić, czy 
połączenie różnych instrumentów prawnych mogłoby umożliwić odpowiednią reakcję 
na szkody w środowisku, czy też nadal istnieją poważne luki, którym należy zaradzić;

7. podkreśla, że prawie we wszystkich przypadkach objętych dyrektywą ELD operatorzy 
współpracują z organami administracyjnymi w dążeniu do podjęcia działań zaradczych; 
zauważa jednak, że średni koszt działań zaradczych wynosi 42 000 EUR19, ale w kilku 
istotnych przypadkach koszty były znacząco wyższe; w związku z tym ubolewa, że w 
tych przypadkach zwrot kosztów był niemożliwy z powodu niewypłacalności operatora, 
w wyniku czego koszty musiało pokryć państwo, a pośrednio podatnicy, czego należy 
unikać w przyszłości;

Zalecenia

8. wzywa do jak najszybszego przeglądu dyrektywy ELD i przekształcenia jej w 
całkowicie zharmonizowane rozporządzenie w celu zapewnienia przemysłowi UE 
równych warunków działania;

18 Forum ds. Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska i Zarządzania Środowiskiem. Zatwierdzony program 
prac na rzecz poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem na lata 2020–2022, 
Komisja Europejska, Bruksela, 2020.
19 Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, Odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za środowisko, Parlament Europejski, Bruksela, 2020, s. 110.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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9. jest zdania, że należy zharmonizować zasady egzekwowania oraz utworzyć grupę 
zadaniową UE ds. dyrektywy ELD składającą się z wysoko wykwalifikowanych 
ekspertów i urzędników Komisji, w celu wspierania państw członkowskich, na ich 
wniosek, we wdrażaniu i egzekwowaniu dyrektywy z jednej strony, a także wspierania 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku i doradzania im w zakresie dostępnych 
możliwości podejmowania działań prawnych na szczeblu UE z drugiej strony (podobnie 
jak w przypadku systemu SOLVIT);

10. uważa, że należy doprecyzować większość definicji zawartych w dyrektywie ELD, aby 
uczynić ją sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich zainteresowanych stron oraz 
sprostać szybkiemu przyrostowi ilości zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych definicji i koncepcji zawartych w dyrektywie 
ELD; wyraża jednak ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy ekspertów ds. dyrektywy 
ELD nie osiągnęły porozumienia co do jej formatu, co oznacza, że dokument 
porozumienia pozostaje dokumentem opracowanym przez firmę doradczą zatrudnioną 
przez Komisję w celu wsparcia wdrożenia wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

11. zwraca się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie badania dla ustalenia, czy 
rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD w dążeniu do dostosowania jej do innych aktów 
prawnych UE, w tym dyrektywy ECD, mogłoby ograniczyć krótko- i długoterminowe 
szkody dla środowiska, zdrowia ludzi i jakości powietrza; ponadto zwraca się do 
Komisji o ocenę, czy w podejściu opartym na zasadzie ostrożności stosowne jest 
założenie potencjalnie niebezpiecznych zagrożeń lub skutków;

12. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny, czy stosowne byłoby wprowadzenie 
odpowiedzialności jednostek dominujących i łańcuchowej za szkody wyrządzone 
zdrowiu ludzkiemu i środowisku20;

13. jest zdania, że nieobowiązkowe pozwolenie i najnowocześniejsze zabezpieczenia należy 
utrzymać tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo może udowodnić, że nie mogło 
wiedzieć o niebezpieczeństwie związanym z jego działalnością (przeniesienie ciężaru 
dowodu);

14. wzywa Komisję do dostosowania dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów spółek w przypadkach, w których rada 
zarządzająca spółki podjęła nieodpowiedzialne decyzje powodujące szkody w 
środowisku lub wiedziała o powodujących zanieczyszczenie działaniach prowadzonych 
w celu maksymalizacji zysków spółki i zwiększenia premii jej członków, ale nie 
uczyniła nic, aby im zapobiec21;

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby przedsiębiorstw i obligacje lub środki finansowe), 
których maksymalny próg byłby wyznaczany w zależności od przypadku, aby uniknąć 
konieczności ponoszenia przez podatników kosztów zaradzenia szkodom wyrządzonym 

20 Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. w sprawie Akzo Nobel NV i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich , C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Np. afera „dieselgate” i sprawa dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Volkswagen.
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środowisku naturalnemu; ponadto zwraca się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki obliczania maksymalnego progu odpowiedzialności, 
z uwzględnieniem rodzaju działalności i skutków dla środowiska;

16. uważa, że jeżeli weźmie się pod uwagę, iż celem dyrektywy ELD jest zapobieganie i 
zaradzanie szkodom wyrządzonym środowisku, przyszłe rozporządzenie 
(rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności za środowisko) powinno mieć 
zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w UE, 
niezależnie od tego, gdzie zostały zarejestrowane lub gdzie mają siedzibę; uważa także, 
że sprostanie potrzebom przedsiębiorstw w gospodarce światowej wymaga 
całościowego podejścia i wzajemności;

17. jest zdania, że w przypadku wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia zaradzenie 
problemowi wymaga zastosowania nie tylko instrumentów odpowiedzialności za 
środowisko, ale także licznych innych instrumentów, w tym środków 
administracyjnych, kar finansowych, a w niektórych przypadkach postępowania 
karnego;

18. wzywa Komisję do niezwłocznego przedstawienia wniosku w sprawie kontroli 
środowiskowych na szczeblu UE, zgodnie z propozycją wysuniętą przez Forum ds. 
Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska i Zarządzania Środowiskiem w ramach 
działania dziewiątego w programie prac Forum, ale jest zdania, że zalecenie 
ustanowienia minimalnych kryteriów dla kontroli środowiskowych nie jest 
wystarczające;

°

° °

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego sprawozdania Parlamentu Europejskiego opracowanego z własnej 
inicjatywy w oparciu o pochodzącą z 2004 r. dyrektywę ELD jest określenie możliwych 
obszarów poprawy i sformułowanie konkretnych zaleceń, które Komisja Europejska powinna 
uwzględnić w swoich przyszłych wnioskach ustawodawczych. Celem odnośnych wniosków 
powinno być między innymi zapobieganie szkodom wyrządzanym środowisku przez 
ograniczanie zagrożeń, wzmocnienie zasady ostrożności i zasady „zanieczyszczający płaci”, 
stworzenie równych warunków działania dla przedsiębiorstw i zagwarantowanie, by 
podatnicy nie ponosili kosztów za szkody wyrządzone środowisku. Ogólnie celem powinno 
być zrównoważenie interesów ochrony środowiska i biznesowych.

Stanowisko sprawozdawcy

Sytuacja w państwach członkowskich w zakresie wdrażania i egzekwowania dyrektywy ELD 
jest w znacznym stopniu zróżnicowana. Stan ten uniemożliwia zapewnienie równych 
warunków działania na rynku wewnętrznym, niepotrzebnie utrudnia działalność 
przedsiębiorstw i podnosi jej koszty oraz ogranicza skuteczne zapobieganie i odwracanie 
szkód wyrządzanych środowisku. W związku z tym sprawozdawca jest zdania, że dyrektywę 
ELD należy przekształcić we w pełni zharmonizowane rozporządzenie. Podczas warsztatów 
dotyczących dyrektywy ELD, przeprowadzonych w Komisji JURI w dniu 27 października 
2020 r., wielu ekspertów w tej dziedzinie potwierdziło, że zmiana ta stanowi realną 
możliwość1.

Aby na wniosek państw członkowskich móc udzielać im wsparcia we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dyrektywy ELD, Komisja powinna rozważyć utworzenie unijnej grupy 
zadaniowej ds. dyrektywy ELD składającej się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów. 
Grupa zadaniowa UE ds. dyrektywy ELD mogłaby także zapewniać wsparcie i porady 
osobom poszkodowanym (podobnie jak w przypadku systemu SOLVIT) w zakresie 
dostępnych możliwości podejmowania działań prawnych na szczeblu UE w przypadku szkód 
wyrządzonych środowisku.

Komisja powinna także ocenić potrzebę ewentualnego wprowadzenia obowiązkowego 
systemu zabezpieczeń finansowych w celu zapewnienia, by w przypadku niewypłacalności 
przedsiębiorstwa podatnicy nie ponosili kosztów szkód wyrządzonych środowisku.

Z tego samego powodu Komisja powinna ocenić stosowność wprowadzenia 
odpowiedzialności jednostki dominującej i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw w celu 
zmniejszenia ryzyka.

Ponadto dyrektywa ELD powinna mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw 
działających na rynku wewnętrznym, niezależnie od tego, gdzie zostały zarejestrowane lub 
gdzie faktycznie mają siedzibę. Stosowanie zasady wzajemności jest konieczne, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji i sprostać potrzebom przedsiębiorstw w gospodarce światowej. 
Żądania te, w połączeniu z zapewnieniem równych warunków działania na rynku 

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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wewnętrznym, były najczęściej wysuwane przez przedstawicieli przemysłu, z którymi 
rozmawiał sprawozdawca.

Komisja powinna zbadać, czy rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD w celu dostosowania jej 
do innych przepisów UE i przyjęcia całościowego podejścia dla uniknięcia długoterminowych 
i krótkoterminowych szkód dla środowiska, zdrowia ludzkiego i jakości powietrza jest 
konieczne i możliwe, a także ocenić, czy w podejściu opartym na zasadzie ostrożności 
stosowne jest założenie potencjalnie niebezpiecznych zagrożeń lub skutków.

Ponadto sprawozdawca uważa, że należy sprecyzować definicje zawarte w dyrektywie ELD, 
aby uczynić ją sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich zainteresowanych stron oraz by 
sprostać szybkiemu przyrostowi ilości zanieczyszczeń.

Co więcej, jeśli chodzi o nieobowiązkowe pozwolenie i najnowocześniejsze zabezpieczenia, 
sprawozdawca jest zdania, że w przypadkach możliwych do przewidzenia lub w sytuacji gdy 
naukowcy z przedsiębiorstwa powinni byli wiedzieć lepiej, zabezpieczenia te należy utrzymać 
tylko wtedy, gdy firma może udowodnić, że nie mogła wiedzieć o niebezpieczeństwie 
związanym z jej działalnością (przeniesienie ciężaru dowodu).

Dyrektywę ELD należy dostosować do przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej 
członków zarządu spółek, którzy poprzez nieodpowiedzialne decyzje powodują szkody w 
środowisku, jak w przypadku firmy Volkswagen (tzw. „afera dieselgate”).

I na koniec stwierdza, że w przypadkach wyjątkowo dużego zanieczyszczenia należy 
zapewnić możliwość zastosowania jako środków zaradczych nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale także licznych innych instrumentów, w tym środków 
administracyjnych, kar finansowych, a w niektórych przypadkach postępowania karnego.


