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Komisja Petycji

23.11.2020

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Przedmiot: Petycja nr 1152/2018, którą złożył Ferenc Tibor Zsák 
(Węgry), w sprawie domniemanego spadku poziomu ochrony środowiska i 
przyrody na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na zaniedbania i systemowe pogorszenie ram ustawodawczych i 
instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na Węgrzech. W sposób szczegółowy 
opisuje różne czynniki, które jego zdaniem doprowadziły do znacznego spadku poziomu 
ochrony środowiska i przyrody w jego kraju oraz twierdzi, że Węgry nie są w stanie osiągnąć 
celów wyznaczonych w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (EAP) ani 
spełnić swoich obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 19 marca 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 kwietnia 2020 r.

Petycja

Petycja dotyczy rzekomego zaniedbania i systemowego pogorszenia ram ustawodawczych i 
instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na Węgrzech. Składający petycję twierdzi, 
że w następstwie ogłoszonej w 2018 r. reorganizacji rządu zatrudnienie w organach 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego i zarządzanie parkami naturalnymi 
zredukowano do tego stopnia, że Węgry nie są w stanie osiągnąć celów wyznaczonych w 
siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (EAP) ani spełnić obowiązków 
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wynikających z dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 i dyrektywy 
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2. 

Uwagi Komisji

Komisja zgadza się, że należy utrzymać jakość organów odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska naturalnego w państwach członkowskich na możliwie najwyższym poziomie. 
Jednocześnie państwa członkowskie posiadają wyłączną kompetencję w zakresie organizacji 
krajowych ministerstw i departamentów. Nie ma podstawy prawnej do nałożenia na państwa 
członkowskie konkretnych wymagań dotyczących utrzymania określonego poziomu 
zatrudnienia wśród personelu zajmującego się sprawami ochrony środowiska. 

Komisja zdaje sobie jednak sprawę, jak ważne są odpowiednie zdolności państw 
członkowskich w zakresie stosowania i egzekwowania prawa UE. W tym celu Komisja ściśle 
monitoruje wdrażanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich, w tym na 
Węgrzech, aby zapewnić poszanowanie dorobku prawnego UE w dziedzinie środowiska.

W związku z tym Komisja okresowo publikuje przegląd wdrażania polityki ochrony 
środowiska, w którym przedstawia analizę wdrażania prawa ochrony środowiska i zarządzania 
polityką ochrony środowiska w państwach członkowskich. W przeglądzie podkreśla się, że 
osoby zaangażowane we wdrażanie przepisów w zakresie ochrony środowiska na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym muszą posiadać wiedzę, narzędzia i zdolności, 
aby zapewnić, że ustawodawstwo i zarządzanie procesem jego egzekwowania przyniosą 
zamierzone korzyści. 

Zdolności administracyjne są narzędziami wdrażania polityki ochrony środowiska. Słabsze 
zdolności Węgier mogą zatem znaleźć odzwierciedlenie w problemach w zakresie wdrażania 
prawa UE, na co wskazuje liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Węgrom.

Aby podkreślić wagę tej kwestii, wkrótce po ogłoszeniu restrukturyzacji Komisja rozpoczęła 
dialog z administracją węgierską. Aby uzyskać więcej informacji na temat reformy 
administracyjnej, rozmowy miały miejsce kilkakrotnie, w tym na szczeblu służb, podczas 
spotkania dotyczącego pakietu środowiskowego, które odbyło się w lipcu 2019 r., oraz dialogu 
na temat przyrody, który odbył się w styczniu 2020 r. Podczas dialogu na temat przyrody 
władze węgierskie poinformowały, że w administracji parków narodowych zatrudnia się 
obecnie 1 400 osób, czyli dwukrotnie więcej niż w 2010 r., a budżet tych organów wzrósł 
czterokrotnie. Władze odniosły się także do bieżących i planowanych projektów LIFE3, w tym 
do zintegrowanego projektu przyrodniczego, który powinien zwiększyć możliwości władz w 
zakresie zatrudniania personelu.

Wnioski

Komisja zgadza się, że należy utrzymać jakość organów odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska naturalnego w państwach członkowskich na możliwie najwyższym poziomie. Nie 

1 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. 7–25.
2 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. 7–50.
3 Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu.
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istnieje jednak żadna podstawa prawna do nałożenia na państwa członkowskie obowiązku 
utrzymania określonego poziomu zatrudnienia wśród personelu zajmującego się sprawami 
ochrony środowiska. Komisja nie może więc podjąć żadnych działań w związku z 
ograniczeniem zdolności administracyjnych. 

Jednocześnie zdolności administracyjne są narzędziami, dzięki którym realizowana jest 
polityka ochrony środowiska w państwach członkowskich, co ściśle monitoruje Komisja. 

Drugi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, opublikowany wiosną 2019 roku, 
wskazuje na zmiany w zarządzaniu środowiskiem na Węgrzech4, co również uwzględnia się w 
przeszłych i przyszłych dyskusjach z władzami węgierskimi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 23 listopada 2020 r.

Uwagi Komisji

W odpowiedzi na uwagi Komisji składający petycję ponownie wyraża zaniepokojenie 
pogorszeniem ram ustawodawczych i instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na 
Węgrzech oraz systemowym naruszeniem dyrektywy 2009/147/WE5 w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG6 w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jak słusznie podkreślił składający petycję, Komisja nie ma podstawy prawnej do nakładania na 
państwa członkowskie szczególnych wymogów w odniesieniu do utrzymania określonego 
poziomu zatrudnienia w dziedzinie ochrony środowiska.

Traktaty nakładają na Komisję obowiązek zapewnienia właściwego wdrożenia samych 
traktatów oraz wszelkich decyzji wykonawczych (prawo wtórne). Komisja odgrywa zatem rolę 
strażniczki traktatów. 

Jako strażniczka traktatów ma ona obowiązek, pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, monitorować działania państw członkowskich w zakresie wdrażania prawa UE 
oraz dbać o to, by ich ustawodawstwo i praktyki były z nim zgodne.

W tej roli Komisji przysługują uprawnienia dyskrecjonalne co do decyzji czy i kiedy należy 
wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego lub 
skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności 
Komisja bada przypadki, w których państwa członkowskie nie zgłosiły środków transpozycji 
lub w których środki te skutkowały nieprawidłową transpozycją dyrektyw, w których państwa 
członkowskie nie zastosowały się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
jak określono w art. 260 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), lub w 
których spowodowały one poważne szkody dla interesów finansowych UE bądź naruszyły 
wyłączne kompetencje UE, o których mowa w art. 2 ust. 1 TFUE w związku z art. 3 TFUE.

4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 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. 7–25.
6 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. 7–50.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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W tym względzie należy przypomnieć, że ciężar dowodu spoczywa na Komisji, a zatem bez 
wystarczających i uzasadnionych dowodów na to, że doszło do naruszenia przepisów Unii w 
dziedzinie ochrony środowiska, Komisja nie może podjąć działań. W niniejszej sprawie, na 
podstawie dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję, Komisja nie jest 
w stanie stwierdzić potencjalnego naruszenia unijnych przepisów w dziedzinie środowiska, w 
szczególności dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywy 
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Oprócz zajmowania się naruszeniami Komisja zachęca państwa członkowskie do zwiększania 
zdolności egzekwowania prawa UE i wprowadzania środków zaradczych, aby zagwarantować 
użytkownikom końcowym prawa UE – zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom 
– możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw, a także wspomaga je w tych 
działaniach. Miało to miejsce w przypadku dialogu na temat przyrody, kiedy to Komisja 
zwróciła się do władz węgierskich o dokonanie przeglądu i, w stosownych przypadkach, 
zmianę celów i środków ochrony wszystkich obszarów Natura 2000 i przypomniała im, że cele 
te należy uwzględniać przy ocenie projektów. Ponadto w określonych przypadkach Komisja 
sprawdza również, czy ocena projektów jest zgodna z tym przepisem.

Wnioski

W związku z powyższym na tym etapie Komisja nie może podjąć dalszych działań w tej 
sprawie. Niemniej Komisja będzie nadal uważnie śledzić te kwestie podczas kontroli 
stosowania unijnego prawa ochrony środowiska na Węgrzech.


