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Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2021 r. w 
sprawie 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 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0642),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0321/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 
stycznia 2021 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 23 
lipca 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Prawną,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

1 Dz.U. C 123 z 9.4.2021, s. 66.



Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0152/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 20 maja 2021 r. (Teksty 
przyjęte, P9_TA(2021)0254).



P9_TC1-COD(2020)0289

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 
października 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2021/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 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
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/1767.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Komisja pozostaje zaangażowana w zapewnienie przestrzegania przez UE jej zobowiązań 

międzynarodowych w sprawach dotyczących konwencji z Aarhus i w tym kontekście uznaje 

obawy wyrażone i ustalenia przyjęte w dniu 17 marca 2021 r. przez Komitet ds. 

Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2015/1281 w odniesieniu do pomocy 

państwa. W ustaleniach tych wzywa się UE do „podjęcia niezbędnych środków 

ustawodawczych, regulacyjnych i innych w celu zapewnienia zmiany rozporządzenia w 

sprawie konwencji z Aarhus lub przyjęcia nowych przepisów Unii Europejskiej, aby wyraźnie 

zapewnić członkom społeczeństwa dostęp do procedur administracyjnych lub sądowych w 

celu zakwestionowania decyzji w sprawie środków pomocy państwa podjętych przez Komisję 

Europejską na mocy art. 108 ust. 2 TFUE, które są sprzeczne z przepisami Unii dotyczącymi 

środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 konwencji. 

Komisja analizuje obecnie skutki tych ustaleń i ocenia dostępne opcje. Komisja zakończy i 

opublikuje tę ocenę do końca 2022 r. W stosownych przypadkach, do końca 2023 r., Komisja 

przedstawi środki mające na celu rozwiązanie tej kwestii, w świetle zobowiązań UE i państw 

członkowskich wynikających z konwencji z Aarhus i z uwzględnieniem przepisów prawa 

Unii dotyczących pomocy państwa.

1 Zob. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, pkt 131.
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