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Dostosowanie1  polskiego prawa ochro-
ny œrodowiska do norm wspólnotowego sys-
temu prawa jest niezwykle skomplikowanym
procesem. W zwi¹zku z tym nie jest czymœ
nadzwyczajnym, i¿ powoduje szereg trudno-
œci, które nie zawsze daj¹ siê rozwi¹zaæ we
w³aœciwym czasie. Na skutek zaburzeñ w pro-
cesie transpozycji prawa wspólnotowego do
polskiego systemu prawnego powstaj¹ niepra-
wid³owoœci. Nieprawid³owoœci te maj¹ ró¿-
norodne przyczyny. Czêœæ z nich wynika z
charakteru wspólnotowego prawa ochrony
œrodowiska, które podlega ci¹g³emu rozwo-
jowi i zmianom. Czeœæ jest zwi¹zana z tym,
i¿ ka¿dy proces dostosowawczy wi¹¿e siê z
problemami. Jednak czêœæ jest wynikiem bra-
ku œrodków finansowych i brakami kadro-
wymi w pañstwach cz³onkowskich.

Aby móc w przysz³oœci doskonaliæ me-
tody dostosowawcze, nale¿y scharakteryzo-
waæ najczêœciej wystêpuj¹ce b³êdy. W oma-
wianym obszarze mo¿emy wyró¿niæ kilka
rodzajów najczêœciej wystêpuj¹cych niepra-
wid³owoœci:

niedotrzymanie terminów przewidzia-
nych dla pañstwa cz³onkowskiego na
dostosowanie prawa krajowego do pra-
wa polskiego i to zarówno w aspekcie
przyjêcia nowych unormowañ, jaki i
uchylenia istniej¹cych, które nie s¹ zgod-
ne z aktami prawa wspólnotowego,
brak notyfikacji,
zastosowywanie nieodpowiedniej for-
my transpozycji;
b³êdne t³umaczenie,
nieodpowiedni zakres dostosowania,
nieodpowiednia jakoœæ transpozycji –
zarówno w aspekcie zmiany zakresu
praw i obowi¹zków czy w zakresie de-
finicji.

Terminy

Niedotrzymywanie terminów dostoso-
wania norm polskiego prawa ochrony œrodo-
wiska do norm prawa wspólnotowego jest
pierwszym z problemów, które s¹ zwi¹zane z
nieprawid³ow¹ implementacj¹. Mo¿na nawet
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pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ zagadnienie
dotrzymywania terminów transpozycyjnych
do niedawna by³o podstawowym problemem
polskiego prawodawcy. Omawiana nieprawi-
d³owoœæ posiada charakter formalny. Zagad-
nienie to wi¹¿e siê zarówno z brakiem ak-
tywnego dzia³ania w postaci przyjêcia no-
wych unormowañ, jaki i zaniechaniem uchy-
lenia istniej¹cych regulacji, które nie s¹ zgod-
ne z aktami prawa wspólnotowego. W przy-
padku przyjêcia nowych unormowañ mamy
do czynienia najczêœciej z transpozycj¹ dy-
rektyw, natomiast w przypadku zaniechania
mamy najczêœciej do czynienia z materi¹ re-
gulowan¹ przez rozporz¹dzenia wspólnoto-
we. Niedotrzymanie terminów mo¿na podzie-
liæ na dwa obszary. Pierwszy wi¹¿e siê z do-
stosowaniem do aktów, których termin trans-
pozycji formalnie up³ywa³ w dniu akcesji
oraz dostosowaniem do aktów, których ter-
min transpozycji up³yn¹³ po dniu akcesji.

Z dniem przyst¹pienia Polski do Wspól-
noty Europejskiej, powsta³ obowi¹zek pe³nej
implementacji, z wyj¹tkiem kwestii, dla któ-
rych przewidziano okresy przejœciowe. To
oznacza³o, i¿ Polska tu¿ po akcesji mia³a
znaczn¹ liczbê przypadków niedostosowania
siê do aktów wspólnotowych w terminie. By³
to stan uzasadniony tym, i¿ przyjêcie potê¿-
nego dorobku polityczno-prawnego Unii
Europejskiej nie mo¿e obyæ siê bez kompli-
kacji. Mo¿na wspomnieæ chocia¿by o dyrek-
tywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 13 paŸdziernika 2003 r. ustana-
wiaj¹cej system handlu przydzia³ami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 96/61/WE, któ-
ra powinna byæ transponowana przez Polskê
w dniu akcesji, natomiast polska ustawa z 22
grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji wesz³a w ¿ycie 1 stycznia
2005, natomiast akty wykonawcze do niej
znacznie póŸniej. Rozporz¹dzenie Ministra

Œrodowiska z 31 marca 2006 r. w sprawie
rodzajów instalacji objêtych wspólnotowym
systemem handlu uprawnieniami do emisji za-
czê³o obowi¹zywaæ 11 kwietnia 2006 r. Na-
tomiast rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska
z 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu mo-
nitorowania wielkoœci emisji substancji ob-
jêtych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji wesz³o w ¿ycie 31
stycznia 2006 r.

Drugi obszar jest zwi¹zany z przed³u-
¿aniem siê procesu tworzenia projektów i pro-
cesu legislacyjnego. Obecnie mamy do czy-
nienia z tendencj¹ do bardzo szczegó³owej re-
gulacji, charakterystycznej dla systemów kon-
tynentalnych. Tendencja ta jest pog³êbiona
jeszcze przez specyfikê prawa ochrony œro-
dowiska. Ponadto ogromn¹ rolê w omawia-
nej sytuacji odgrywa d¹¿enie do zapewnienia
warunków wymaganych przez Konstytucjê
przy ograniczaniu praw i wolnoœci. Miêdzy
innymi powy¿ej wspomniane przes³anki po-
woduj¹, i¿ mamy do czynienia z opóŸnienia-
mi. Warto w tym miejscu wspomnieæ o kilku
przyk³adach niedotrzymania terminu, który
up³ywa³ po dniu akcesji. Termin transpozy-
cji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2003/4/WE z 28.01.2003 r. w sprawie
publicznego dostêpu do informacji dotycz¹-
cych œrodowiska i uchylaj¹cej dyrektywê
Rady 90/313/EWG min¹³ 14 lutego 2005 r.
Natomiast ustawa z 24 lutego 2006 r. o zmia-
nie ustawy Prawo ochrony œrodowiska oraz
niektórych innych ustaw, która wprowadza³a
postanowienia aktu wspólnotowego, zaczê³a
obowi¹zywaæ dopiero od 29 czerwca 2006 r.
Dyrektywa 2003/105 Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniaj¹ca dyrektywê 96/82
w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿-
nych awarii zwi¹zanych z substancjami nie-
bezpiecznymi powinna zostaæ transponowa-
na do 1 lipca 2005, a polski prawodawca
wprowadzi³ jej postanowienia w ¿ycie w pol-
skim porz¹dku prawnym 29 czerwca 2006r.
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za pomoc¹ ustawy z 24 lutego 2006. Termin
transpozycji dyrektywy 2004/101 Parlamen-
tu i Rady z 27 paŸdziernika 2004 r. zmienia-
j¹cej dyrektywê 2003/87 ustanawiaj¹cej sys-
tem handlu przydzia³ami emisji gazów cie-
plarnianych we Wspólnocie z uwzglêdnie-
niem mechanizmów projektowych Protoko-
³u z Kioto up³yn¹³ 13 listopada 2005 r., do
dzisiaj prawo polskie nie zosta³o do niej do-
stosowane.

Z kolei dyrektywa 2004/35/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialnoœci za œro-
dowisko w odniesieniu do zapobiegania i za-
radzania szkodom wyrz¹dzonym œrodowisku
naturalnemu, której termin transpozycji
up³yn¹³ 30 kwietnia 2007 r. zosta³a w³¹czona
do polskiego systemu prawa poprzez ustawê z
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w œrodowisku i ich naprawie. Dostosowanie po-
stanowieñ rangi ustawy zosta³o dokonane w
wymaganym terminie. Aczkolwiek przez d³u-
gi czas nie wydano aktów wykonawczych, które
umo¿liwia³yby realizacjê postanowieñ ustawo-
wych. Tym samym nie nast¹pi³a pe³na trans-
pozycja we w³aœciwym czasie.2

Równie¿ dyrektywa 2004/107/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtêci, ni-
klu i wielopierœcieniowych wêglowodorów
aromatycznych w otaczaj¹cym powietrzu zo-
sta³a w³¹czona do polskiego systemu prawa z
ponad trzyletnim opóŸnieniem.3

Obowi¹zek informacyjny

Kolejnym zagadnieniem, z którym Pol-
ska ma problemy, jest obowi¹zek informacyj-
ny. Przep³yw informacji w procesie harmoni-
zacji posiada niezwykle istotne znaczenie. Brak
informacji o implementacji wi¹¿e siê z domnie-
maniem, i¿ dane pañstwo nie transponowa³o
prawa wspólnotowego i stanowi formalne na-
ruszenie prawa wspólnotowego.

W aktach prawa wspólnotowego znaj-
duj¹ siê klauzule, które odnosz¹ siê do dwóch
kwestii. Po pierwsze, niezw³ocznego powia-
domienia Komisji o wprowadzeniu w ¿ycie
przez pañstwo cz³onkowskie przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyj-
nych, które s¹ niezbêdne dla wykonania da-
nego aktu. Termin niezw³ocznie oznacza, i¿
powiadomienie powinno siê odbyæ w takim
terminie, w którym pewna czynnoœæ jest do-
konywana bez zbêdnej zw³oki, po ustaniu
przyczyny j¹ uniemo¿liwiaj¹cej. Pozostawa-
nie w zw³oce wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ przy-
pisania winy. Oznacza to, i¿ zakomunikowa-
nie dostosowania prawa polskiego powinno
siê odbyæ z zachowaniem normalnego toku
czynnoœci przewidzianych w aktach prawnych
i w praktyce administracyjnej. Aczkolwiek
zawinione opóŸnienie bêdzie siê wi¹za³o z
pozostawaniem w zw³oce. Ponadto pañstwo
cz³onkowskie w procesie harmonizacji jest
zobowi¹zane do przekazania Komisji tekstów
podstawowych przepisów prawa krajowego,
przyjêtych w dziedzinach objêtych danym ak-
tem. Podmiotem uprawnionym do otrzyma-
nia informacji bêdzie Komisja Europejska
oraz poœrednio inne pañstwa cz³onkowskie.
Niewype³nienie obowi¹zku notyfikacji skut-
kuje tym, i¿ Komisja nie posiada informacji
o wejœciu w ¿ycie odpowiednich aktów kra-
jowych i mo¿e wszcz¹æ pierwszy etap proce-
dury na podstawie artyku³u 226 Traktatu usta-
nawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.

Drugi rodzaj obowi¹zku informacyjne-
go wi¹¿e siê nakazem, aby postanowienia
przyjête przez pañstwa cz³onkowskie zawie-
ra³y odniesienie do danego aktu lub aby takie
odniesienie towarzyszy³o ich urzêdowej pu-
blikacji. Nakaz jest okreœlony poprzez klau-
zule powi¹zania.4  Maj¹ one na celu udostêp-
nienie informacji szerokiemu krêgowi pod-
miotów o dostosowaniu prawa krajowego do
prawa wspólnotowego. Dlatego te¿ w sytu-
acji, w której mamy do czynienia z istnie-
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niem w polskim porz¹dku prawnym odpo-
wiednich postanowieñ wprowadzaj¹cych
wymagania okreœlone przez prawodawcê
wspólnotowego, bez odniesienia do tych ak-
tów nie mo¿na mówiæ o implementacji pra-
wa wspólnotowego.

Z obowi¹zkiem informacyjnym o trans-
pozycji prawa wspólnotowego wi¹¿e siê obo-
wi¹zek raportowania – jednak w wiêkszym
zakresie dotyczy on stosowania prawa.5

Forma

Nastêpn¹ kwesti¹ problemow¹ w obsza-
rze transpozycji wspólnotowego prawa ochro-
ny œrodowiska do prawa krajowego jest wy-
bór formy transponuj¹cej. Trybuna³ Sprawie-
dliwoœci wielokrotnie podkreœla³, i¿ pañstwa
cz³onkowskie maj¹ swobodê w wyborze me-
tod i œrodków wdro¿enia dyrektyw,6  jednak
forma implementacji powinna byæ dostoso-
wana do potrzeb harmonizacji. Po pierwsze,
odnosi siê to do rodzaju czynnoœci konwen-
cjonalnej, w tym rodzaju aktu, któr¹ nale¿y
wybraæ, aby w³aœciwie dokonaæ dostosowa-
nia. W grê wchodzi odpowiedŸ na pytanie,
czy mo¿e to byæ porozumienie, akt wewnêtrz-
ny administracji, czy powinien to byæ akt
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Zgod-
nie z lini¹ orzecznicz¹ Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci akt dostosowuj¹cy po-
winien posiadaæ charakter prawa powszech-
nie wi¹¿¹cego. Podstawowym argumentem za
tym jest to, i¿ podmiotom niezale¿nym od
administracji poprzez proces transpozycji
powinno siê zapewniæ pewnoœæ prawa.7  Ka¿-
da osoba, której aktywnoœæ mo¿e prowadziæ
do zanieczyszczenia œrodowiska, powinna
mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z precyzyj-
nymi i konkretnymi postanowieniami, które
s¹ stabilne. Skutkuje to niemo¿noœci¹ u¿ycia
aktów kierownictwa wewnêtrznego w celu
transpozycji. Postanowienia, które maj¹ moc
wi¹¿¹c¹ jedynie co do administracji i nie s¹

skuteczne co do podmiotów trzecich, nie spe³-
niaj¹ wymogów w³aœciwej transpozycji8 . W
zwi¹zku z tym, i¿ powinny to byæ raczej akty
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, cieka-
wa sytuacja powstaje na tle w³¹czania pew-
nych postanowieñ do polityki ekologicznej
czy programów ochrony œrodowiska.

Równie¿, zgodnie z orzecznictwem Eu-
ropejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci9  oraz
wytycznymi Komisji10  w sprawie porozumieñ
œrodowiskowych implementuj¹cych dyrekty-
wy wspólnotowe, porozumienia w sprawie
ochrony œrodowiska nie bêd¹ odpowiedni¹
form¹ transpozycji, chyba ¿e tak¹ formê prze-
widuje akt wspólnotowy. Do trudnoœci zwi¹-
zanych z okreœleniem rodzaju zobowi¹zania,
jaki ³¹czy strony porozumienia, nale¿y do-
daæ to, i¿ porozumienia œrodowiskowe maj¹
zastosowanie tylko do stron umowy, a zatem
nie maj¹ charakteru aktów prawa powszech-
nie wi¹¿¹cego. Pomimo ich znacznej przy-
datnoœci w obszarze ochrony œrodowiska i
przychylnego stanowiska Komisji oraz
Rady,11  Trybuna³ negatywnie odniós³ siê do
implementacji za pomoc¹ porozumieñ.

Wybór aktów prawa powszechnie wi¹-
¿¹cego rodzi kolejne pytanie, za pomoc¹ ja-
kich aktów mo¿e byæ dokonana transpozy-
cja. W przypadku dostosowania do prawa
wtórnego w grê wchodz¹ ustawy, rozporz¹-
dzenia i akty prawa miejscowego.

W przypadku ustaw i rozporz¹dzeñ
sprawa wydaje siê byæ dosyæ oczywista. Jed-
nak i tu pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci. Czy
dany akt powinien byæ specjalnie poœwiêco-
ny dostosowaniu do konkretnego aktu wspól-
notowego. Nale¿y rozwa¿yæ, czy powinna byæ
to nowa ustawa, czy wystarczy nowelizacja
istniej¹cej b¹dŸ rozporz¹dzenie. Nie mo¿na
znaleŸæ ani w orzecznictwie, ani w doktrynie
jednoznacznego stanowiska, które stanowi³o-
by generaln¹ wskazówkê. Zatem nale¿y przy-
j¹æ, i¿ dylematy te powinny byæ rozwi¹zane
na gruncie konkretnego zagadnienia imple-
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mentacyjnego, z uwzglêdnieniem zasad tech-
niki legislacyjnej oraz w powi¹zaniu z celem
okreœlonej regulacji wspólnotowej, jak rów-
nie¿ spójnoœci¹ systemow¹ prawa ochrony
œrodowiska. I to zarówno w kontekœcie we-
wnêtrznym, jak i zewnêtrznym. W konse-
kwencji w omawianym obszarze prawodaw-
ca krajowy posiada du¿¹ swobodê, ograni-
czon¹ jednak zasadami ca³ego systemu pra-
wa polskiego.

Natomiast pewne trudnoœci wi¹¿¹ siê z
aktami prawa miejscowego. Pocz¹tkowo Ko-
misja mia³a du¿e obiekcjê co do decentrali-
zacji w procesie harmonizacji prawa. Jednak
w orzecznictwie Trybuna³u mo¿na znaleŸæ
aprobatê12  dla przekazania uprawnieñ imple-
mentacyjnych w³adzom lokalnym lub regio-
nalnym, z wyj¹tkiem sytuacji, w których po-
stanowienia dyrektyw zakazuj¹ implementa-
cji przez w³adze lokalne. Jednoczeœnie zastrze-
¿ono, i¿ przekazanie kompetencji musi siê
wi¹zaæ z w³aœciw¹ transpozycj¹ do prawa kra-
jowego. Pañstwo, desygnuj¹c na w³adze lo-
kalne kompetencje w zakresie transpozycji
prawa, nie mo¿e póŸniej siê powo³ywaæ na
to, i¿ za implementacjê jest odpowiedzialny
organ lokalny czy regionalny.13

Problemy pojêciowe

W obszarze dzia³añ integracyjnych jed-
nym z podstawowych zagadnieñ jest zrozu-
mienie i jednolite pojmowanie postanowieñ
konstruowanych przez prawodawcê wspólno-
towego. Brak w³aœciwego zrozumienia skut-
kuje b³êdami w procesie dostosowania. Ró¿-
ne pojmowanie danych terminów oddala od
zbli¿enia ustawodawstw krajowych. Maj¹c do
czynienia z 23 jêzykami urzêdowymi nie jest
³atwe prze³o¿enie prawa wspólnotowego.
Zw³aszcza w przypadku tak skomplikowanej
ga³êzi prawa jak prawo ochrony œrodowiska
jest niezwykle trudno zachowaæ precyzjê jê-
zykow¹. Wszystkie wersje jêzykowe maj¹

takie same znaczenie, jednak istotn¹ wagê
posiada zasada g³osz¹c¹, i¿ w sytuacji nieja-
snoœci interpretacji jêzykowej nale¿y opowie-
dzieæ siê na rzecz wolnoœci. W przypadku
rozbie¿noœci pomiêdzy poszczególnymi wer-
sjami jêzykowymi istotne znaczenie posiada
pod¹¿enie za wersj¹, która daje najwiêcej
praw dla podmiotów i nak³ada najmniejsze
obowi¹zki na podmioty.

W procesie harmonizacji ogromn¹ rolê
odgrywa prawid³owe t³umaczenie postano-
wieñ aktów wspólnotowych na jêzyk polski.
Niezwykle negatywny efekt wystêpuje w sy-
tuacji, w której akty bezpoœrednio obowi¹-
zuj¹ce zawieraj¹ b³êdy w t³umaczeniu. Wy-
dŸwiêk poprawnoœci t³umaczenia tych aktów
jest tym wiêkszy, i¿ w momencie przyjêcia
zaczynaj¹ oddzia³ywaæ na polsk¹ politykê i
prawo oraz polsk¹ praktykê. Szczególne zna-
czenie posiada w³aœciwe prze³o¿enie posta-
nowieñ o bezpoœrednim skutku. Prawid³owe
t³umaczenie jest niezbêdnym elementem w
procesie integracji i harmonizacji w obszarze
ochrony œrodowiska w Polsce. Niezbêdne jest
wiêc, w procesie transpozycji, poddanie ak-
tów wspólnotowych specjalistycznej weryfi-
kacji pod wzglêdem jêzyka prawnego i praw-
niczego. Ze wszech miar celowe jest d¹¿enie
do ujednolicenia pojêæ. W procesie wyk³adni
postanowieñ mo¿e pojawiæ siê problem, czy
dane zwroty znacz¹ w jêzyku polskim to samo,
czy maj¹ inny zakres pojêciowy. Brak zwró-
cenia uwagi na omawian¹ problematykê w
istotny sposób wp³ywa na jakoœæ implemen-
tacji wspólnotowego prawa ochrony œrodo-
wiska i to zarówno w stadium transpozycji,
jak i stosowania prawa.

Zakres dostosowania i odpowiednia

jakoœæ

Kolejnym zagadnieniem jest w³aœciwy
zakres dostosowania. Jego okreœlenie wi¹¿e
siê z ustaleniem granicy swobody posuniêæ
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pañstwa cz³onkowskiego w krajowej dzia³al-
noœci legislacyjnej w zakresie wykraczaj¹cym
poza ramy harmonizacji lub te¿ stosowania
wyj¹tków na podstawie art. 95 ust 4 i art.
176 czy art. 30 Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
wszystko, co pozostaje poza przedmiotowym
zakresem regulacji objêtej danym aktem
wspólnotowym, odnosz¹cym siê do ochrony
œrodowiska, nale¿y do kompetencji pañstwa
cz³onkowskiego. Zatem do takich sytuacji nie
bêd¹ odnosi³y siê wyj¹tki przewidziane w
powy¿ej wspomnianych artyku³ach, gdy¿ one
dotycz¹ odstêpstw od wzorców przyjêtych
przez prawodawcê wspólnotowego. Jest to
niezwykle istotne, zw³aszcza w kontekœcie
œrodków krajowych, które pozostaj¹ poza ra-
mami wyznaczonymi przez dany akt i mog¹
s³u¿yæ innym celom, ani¿eli cele wyznaczo-
ne przez prawodawcê wspólnotowego.14  Aby
móc okreœliæ, co pozostaje w obszarze regu-
lowanym przez dany akt wspólnotowy, nale-
¿y ustaliæ jego zakres przedmiotowy, podmio-
towy i terytorialny.15  Okreœlenie zakresu po-
winno daæ odpowiedŸ równie¿ na pytanie o
to, czy mamy do czynienia z zasad¹ harmo-
nizacji ca³kowitej czy z zasad¹ harmonizacji
minimalnej. Ca³kowita harmonizacja oznacza,
i¿ dany akt ma na celu wprowadzanie stan-
dardów wspólnotowych, od których nie prze-
widuje siê wyj¹tków. Odnosi siê to zarówno
do œrodków bardziej rygorystycznych, jak i
mniej rygorystycznych, ani¿eli przewiduje to
dyrektywa. Zastosowanie tej zasady wi¹¿e siê
z zapewnieniem w³aœciwego funkcjonowania
rynku wewnêtrznego. Odnosi siê to w szcze-
gólnoœci do obszaru produktów czy niebez-
piecznych substancji. Natomiast harmoniza-
cja minimalna oznacza pozostawienie pañ-
stwom cz³onkowskim kompetencji do przy-
jêcia bardziej rygorystycznych instrumentów.
Dotyczy to obszarów, które w znacznie mniej-
szym zakresie wp³ywaj¹ na funkcjonowanie
rynku wewnêtrznego. Przyk³adowo mo¿na

wspomnieæ o jakoœci wody, fauny i flory,
ochrony radiologicznej. Obecnie mamy do
czynienia we wtórnym prawie wspólnoto-
wym ochrony œrodowiska z eliminacj¹ zasa-
dy minimalnej harmonizacji.16

Ostatnim przedstawionym problemem
jest tematyka transpozycji o odpowiedniej ja-
koœci. Wydaje siê byæ jednym z prostszych
obszarów, a jednak sprawia szereg trudnoœci
i to zarówno w aspekcie zmiany zakresu praw
i obowi¹zków okreœlonych przez prawodaw-
cê wspólnotowego, jak równie¿ w zakresie
transpozycji definicji. Kwestia ta dotyczy w
du¿ej mierze odpowiedzenia na pytanie, czy
transpozycja dyrektyw do polskiego prawa
krajowego powinna siê sprowadzaæ do prze-
pisania postanowieñ dyrektyw? Dos³owna
transpozycja prawa wspólnotowego do kra-
jowego systemu prawa nie jest konieczna,
je¿eli postanowienia te s¹ interpretowane i
stosowane przez pañstwo cz³onkowskie zgod-
nie z celem i intencj¹ prawodawcy wspólno-
towego. Jednoczeœnie pañstwo, które nie do-
kona dos³ownego dostosowania, przejmuje na
siebie ryzyko zarzutu niewype³nienia zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z art. 10 lub art. 249
Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Euro-
pejsk¹ w sytuacji, w której oka¿e siê, i¿ po-
stanowienia prawa krajowego nie s¹ zgodne
z celem dyrektywy. W konsekwencji powstaje
obowi¹zek dokonywania transpozycji ze
szczególn¹ dok³adnoœci¹ i precyzj¹.17  Aczkol-
wiek sprowadzanie roli pañstw cz³onkow-
skich w procesie transpozycji do przepisywa-
nia tekstów dyrektyw nie jest w³aœciwe.18

Okreœlenie granic praw i obowi¹zków

Okreœlenia granic praw i obowi¹zków
przez prawodawcê krajowego, nale¿y w dzie-
dzinie ochrony œrodowiska do podstawowych
wymogów transpozycji. Podstawowe znacz-
nie posiada okreœlenie granic ludzkiego za-
chowania w stosunkach z elementami œrodo-
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wiska. W konsekwencji nieodpowiednia trans-
pozycja w zakresie praw i obowi¹zków sta-
nowi powa¿ny b³¹d, który negatywnie wp³y-
wa na uprawnienia podmiotów.

Przyk³adowo mo¿na wspomnieæ o prze-
s³ankach odmowy udostêpniania informacji
o œrodowisku. W nieobowi¹zuj¹cych ju¿ po-
stanowieniach ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska prawodawca kra-
jowy przewidzia³ dwie grupy przes³anek:
obligatoryjne, kiedy organ ma obowi¹zek od-
mówiæ udostêpnienia okreœlonej informacji
oraz fakultatywne, kiedy rozstrzygniêcie w
przedmiocie odmowy nale¿y do zakresu uzna-
niowego organu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. w
sprawie publicznego dostêpu do informacji
dotycz¹cych œrodowiska i uchylaj¹cej dyrek-
tywê Rady 90/313/EWG w art. 4 ust. 2 prze-
widuje, ¿e „Podstawy do odmowy udostêp-
nienia informacji, o których mowa w ust. 1 i
2, s¹ interpretowane w sposób zawê¿aj¹cy,
przy uwzglêdnieniu publicznego interesu
ujawnienia informacji w konkretnym przy-
padku. W ka¿dym przypadku publiczny in-
teres ujawnienia informacji jest porównywa-
ny z interesem dyktuj¹cym odmowê ich udo-
stêpnienia.” Skutkuje to tym, i¿ w³aœciwie
wszelkie przes³anki powinny mieæ charakter
fakultatywny. Takiej mo¿liwoœci polski pra-
wodawca nie przewidzia³, wi¹¿¹c przy prze-
s³ankach obligatoryjnych organ, bez mo¿li-
woœci jakiegokolwiek wyboru.19

Równie¿ warto zauwa¿yæ, i¿ prawodaw-
ca wspólnotowy daje dla pañstw cz³onkow-
skich mo¿liwoœæ wyboru pewnych opcji. Jest
to niezwykle istotne, aby uwzglêdniaæ wa-
runki krajowe i nie nak³adaæ na podmioty
krajowe obowi¹zków, które stawiaj¹ je w
gorszej sytuacji od innych podmiotów gospo-
darczych Wspólnoty i postêpowaæ zgodnie z
zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Zw³aszcza
je¿eli zyski ekologiczne s¹ niewspó³miernie

ma³e w stosunku do kosztów spo³ecznych i
ekonomicznych.

Mo¿na w tym miejscu podaæ przyk³ad
zwi¹zany z transpozycj¹ dyrektywy 2003/87/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13
paŸdziernika 2003 r. ustanawiaj¹c¹ system
handlu przydzia³ami emisji gazów cieplarnia-
nych we Wspólnocie oraz zmieniaj¹c¹ dyrek-
tywê Rady 96/61/WE. Otó¿ celem dyrekty-
wy jest objêcie du¿ych Ÿróde³ emisji. Objê-
cie ma³ych Ÿróde³ mo¿e oznaczaæ zbyt du¿e
koszty w stosunku do zysków œrodowisko-
wych. Dlatego te¿ w aneksie pierwszym okre-
œlono, i¿ do systemu s¹ w³¹czone instalacje
do wytwarzania produktów ceramicznych
przez wypalanie, w szczególnoœci dachówek,
cegie³, cegie³ ogniotrwa³ych, p³ytek, wyro-
bów kamionkowych lub porcelany o zdolno-
œci produkcyjnej przekraczaj¹cej 75 ton dzien-
nie, i/lub o pojemnoœci pieca przekraczaj¹cej
4 m3 oraz gêstoœci ustawienia produktu w pie-
cu przekraczaj¹cej 300 kg/m3. Zatem pañ-
stwom cz³onkowskim pozostawiono wybór,
czy zastosowaæ koniunkcjê czy alternatywê.
Aczkolwiek ten wybór powinien byæ dosto-
sowany do warunków danego pañstwa. Pol-
ski prawodawca w rozporz¹dzeniu z 30 wrze-
œnia 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji ob-
jêtych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji na lata 2005–2007
w przypadku wspomnianej produkcji cera-
micznej wprowadzi³ alternatywê, co znacz-
nie poszerza³o kr¹g podmiotów zobowi¹za-
nych do uczestniczenia w systemie.

Definicje

Wydawaæ by siê mog³o, i¿ prawid³owe
dostosowanie siê do definicji zawartych w ak-
tach prawa wspólnotowego nie powinno na-
strêczaæ wiêkszych problemów. W wiêkszo-
œci przypadków tak jest, lecz zdarzaj¹ siê i
tutaj pewne trudnoœci, które posiadaj¹ istot-
ne znaczenie praktyczne. Mo¿na wskazaæ cho-



30

PRAWO iPRAWO iPRAWO iPRAWO iPRAWO i
ŒRODOWISKO Nr 1 (57)/09

Dziennikarska Agencja Wydawnicza

cia¿by na sytuacjê, w których b³êdnie albo
niedok³adnie wprowadzono do prawa pol-
skiego definicjê czy nie wprowadzono wca-
le definicji. Warto w tym miejscu wymie-
niæ takie problematyczne definicje, na tle
zetkniêcia siê prawa polskiego z prawem
wspólnotowym, jak: najlepsze dostêpne
techniki,20  instalacja, informacja o œrodowi-
sku, dopuszczalne wartoœci emisji czy leœny
materia³ rozmno¿eniowy.

Niew³aœciwe prze³o¿enie definicji mo¿e
w istotny sposób wp³yn¹æ na jakoœæ transpo-
zycji. Przyjêcie b³êdnych definicji mo¿e skut-
kowaæ zmian¹ zakresu podmiotowego, przed-
miotowego oraz treœci praw i obowi¹zków
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. W proce-
sie transpozycji nie jest wymagane, aby po-
stanowienia dyrektywy zosta³y wprowadzo-
ne dos³ownie. Wa¿ne natomiast jest, aby tekst
maj¹cy na celu dostosowanie nie odbiega³ od
tekstu aktu wspólnotowego.21  Trybuna³ Eu-
ropejski w swojej linii orzeczniczej negatyw-
nie odniós³ siê do powo³ywania siê przez pañ-
stwa cz³onkowskie na terminy podobne. Pod-
staw¹ takiego stanowiska jest obawa przed nie-
porozumieniami, które mog¹ byæ skutkiem
ró¿nej siatki pojêciowej stosowanej przez ró¿-
nych prawodawców w procesie implementa-
cji. Mo¿na przyj¹æ, i¿ nie jest konieczne przej-
mowanie dos³ownych okreœleñ definicji za-
wartych w dyrektywie w sytuacji, w której
krajowy zasób okreœleñ jest wystarczaj¹cy.
Jednak wymaga to przeprowadzenia analizy
terminów krajowych przed dokonaniem do-
stosowania do definicji wspólnotowych. Do-
datkowo nale¿y zauwa¿yæ, i¿ definicje wspól-
notowe s¹ czêsto niezwykle ogólne z powo-
du d¹¿enia przez prawodawcê do jak najwiêk-
szej spójnoœci z systemami krajowymi. W ta-
kich sytuacjach, przepisanie definicji, bez
uwzglêdnienia specyfiki danego pañstwa,
mo¿e wrêcz powodowaæ problemy z wdro-
¿eniem wspólnotowego prawa ochrony œro-
dowiska.

Wnioski

Podsumowuj¹c kwestie dostosowania
polskiego prawa ochrony œrodowiska wypa-
da uznaæ, i¿ do polskiego systemu prawnego
zosta³y w³¹czone wszystkie zasady ochrony
œrodowiska ukszta³towane przez prawodaw-
cê wspólnotowego. Do polskiego porz¹dku
prawnego wprowadzono wszystkie podstawo-
we dyrektywy wspólnotowe.22  Tak wiêc, je-
¿eli chodzi o zakres regulacji, to mo¿na dojœæ
do przekonania, i¿ nast¹pi³a harmonizacja po-
szczególnych dzia³ów omawianej ga³êzi pra-
wa.23  Równie¿ nale¿y przyj¹æ, i¿ do krajo-
wego porz¹dku prawnego w³¹czono wszyst-
kie podstawowe instytucje prawne, które po-
wsta³y na gruncie prawa wspólnotowego. Na-
le¿y wspomnieæ przede wszystkim o takich
instrumentach, jak: dostêp do informacji i
udzia³ spo³eczeñstwa, nadanie odpowiedniej
rangi planom w ochronie œrodowiska, zinte-
growanym pozwoleniu emisyjnym, systemie
decyzji zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami,
najlepszej dostêpnej technice, handlu upraw-
nieniami do emisji, systemie kontroli substan-
cji chemicznych, stosowaniu organizmów
genetycznie zmodyfikowanych oraz zmianie
w systemie op³at i kar pieniê¿nych, jak rów-
nie¿ udoskonaleniu ocen oddzia³ywania na
œrodowisko.

W ostatnich latach przyjêto w ramach
procesu transpozycji wiele aktów krajowych,
a w najbli¿szych latach nadal bêdzie pog³ê-
biany proces harmonizacji. Zauwa¿yæ mo¿-
na znacz¹ce iloœciowe powiêkszanie prawa
ochrony œrodowiska. Jednak tworzone akty
czêsto nie s¹ w pe³ni spójne z aktami ju¿ obo-
wi¹zuj¹cymi, co prowadzi do coraz wiêksze-
go chaosu w ramach krajowego systemu praw-
nego. Czêsto zmiany s¹ zwi¹zane z nieprawi-
d³ow¹ wczeœniejsz¹ transpozycj¹.

Niekorzystne jest równie¿ zjawisko czê-
stych nowelizacji pojedynczych aktów praw-
nych. Prowadzi to z regu³y do naruszenia jed-
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nolitoœci aktu prawnego. Najlepszym przy-
k³adem jest ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony œrodowiska, która by³a ju¿ po-
nad 40-krotnie nowelizowana. Zatem proces
harmonizacji, zw³aszcza niew³aœciwe przepro-
wadzany, wi¹¿e siê z dekompozycj¹ polskie-
go prawa ochrony œrodowiska, które by³o do-
robkiem naszego kraju.

Dostosowanie jest procesem ci¹g³ym i
d³ugotrwa³ym, poniewa¿ wspólnotowe pra-
wo ochrony œrodowiska jest stale rozwijane i
poprawiane. Proces tworzenia wspólnotowe-
go prawa ochrony œrodowiska nie jest zakoñ-
czony, co odbija siê na procesie dostosowa-
nia polskiego prawa. Zbli¿enie prawa polskie-
go w omawianym obszarze bêdzie trwa³o tak
d³ugo, jak d³ugo bêdzie rozwija³o siê prawo
wspólnotowe, i jak d³ugo bêd¹ znajdowane
w systemie prawa polskiego b³êdy. Jednak
b³êdy te maj¹ i bêd¹ mia³y coraz bardziej
charakter szczegó³owy i incydentalny.

Dostosowanie prawa wspólnotowego
jest pewnym etapem implementacji. Po osi¹-
gniêciu odpowiedniego poziomu harmoniza-
cji, wiêkszy nacisk zostanie po³o¿ony na za-
stosowanie i egzekucjê.

W obszarze harmonizacji prawa polskie-
go ze wspólnotowym prawem ochrony œro-
dowiska narzuca siê wiele uwag. Poni¿ej
przedstawiono najistotniejsze spostrze¿enia.

Aby móc w odpowiedni sposób reali-
zowaæ proces implementacji:

nale¿y dostosowywaæ prawo polskie do
celów aktów wspólnotowych, a nie tyl-
ko wiernie kopiowaæ postanowienia,
Polska w coraz wiêkszym zakresie po-
winna aktywnie uczestniczyæ w tworze-
niu prawa wspólnotowego, a nie tylko
w procesie dostosowywania,
byæ mo¿e warto by³oby siê zastanowiæ
nad aktem krajowym, w którym syste-
matyzowano by porz¹dek prawny, z któ-
rym mamy do czynienia po akcesji,
nale¿y dostosowaæ organizacjê i zada-
nia organów administracji rz¹dowej i sa-

morz¹dowej – warto rozwa¿yæ powo³a-
nie organu, który zajmowa³by siê moni-
torowaniem i kontrol¹ wdra¿ania ca³e-
go prawa ochrony œrodowiska,
powinno siê ustanowiæ system wymia-
ny informacji z innymi pañstwami cz³on-
kowskimi oraz Komisj¹ i bliskiej wspó³-
pracy w tym zakresie,
powinno siê ustanowiæ system zbiera-
nia skarg od podmiotów krajowych i
system szybkiego reagowania na nie,
nale¿y zwiêkszyæ zasoby kadrowe w
omawianym obszarze i stale podnosiæ
kwalifikacje kadr, zw³aszcza poprzez
sprawny system szkoleñ,
powinno siê ustanowiæ system eksperc-
ki i korzystaæ z wiedzy ekspertów przy
procesie dostosowawczym.

W konsekwencji dostosowanie porz¹d-
ku krajowego do wspólnotowych norm
ochrony œrodowiska wymaga znacz¹cych na-
k³adów czasowych, finansowych, organiza-
cyjnych i du¿ego wysi³ku intelektualnego.
Jednak d¹¿enie do osi¹gniêcia wy¿szego po-
ziomu i jakoœci ¿ycia obywateli w pe³ni uza-
sadnia wspomniane nak³ady i wysi³ki w ob-
szarze implementacji wspólnotowego prawa
ochrony œrodowiska.

dr Leszek Karski
Katedra Prawa i Zarz¹dzani Œrodowiskiem, UKSW

1 Termin dostosowanie jest pojmowany w artykule jako
element harmonizacji. Z kolei harmonizacja jest
traktowana jako pierwsze stadium implementacji
prawa wspólnotowego, po którym nastêpuje wdro-
¿enie i egzekucja – Communication from the Com-
mission Implementing Community Environmental
Law, Com (96) 500 final, s. 3 i s. 25; Mik C., Meto-
dologia implementacji europejskiego prawa wspól-
notowego w krajowych porz¹dkach prawnych (w:)
Mik C. (red.), Implementacja prawa integracji eu-
ropejskiej w krajowych porz¹dkach prawnych,
Toruñ 1999, s. 29, czy Krämer L., EC Environ-
mental Law, London 2003, s. 373 i n.

2 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 30 kwietnia
2008 r. w sprawie kryteriów wyst¹pienia szkody w
œrodowisku (Dz.U. nr 82, poz. 501 z 14 maja 2008
r.), które wesz³o w ¿ycie 29 maja.
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dyrektywê 91/692  Rady z 23 grudnia 1991 r. w
sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów do-
tycz¹cych implementacji pewnych dyrektyw od-
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rectives 96/733 (1996) O.J. C333/59.
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O.J. 1997, C 321/6.

12 Sprawa 359/88 Criminal proceedings against E. Za-
netti and Others, ECR 1990/I-1509, po³¹czone spra-
wy 372-374/85, ECR 1987/2141.

13 Sprawa C-301/95 Komisja przeciwko Niemcom, ECR
1998/I-06135.

14 Sprawy po³¹czone 141-143/81 Haldijk and others,
ECR 1982/1299.

15 Kenig-Witkowska M. M., op. cit., s. 168.
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daje pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoœæ stosowa-
nia bardziej rygorystycznych œrodków.

17 Sprawa C-365/93, Komisja przeciwko Grecji, ECR
1995/I-499.

18 Sommer J., Stan polskiego prawa o ochronie powie-
trza w kontekœcie prawa europejskiego (w:) Boæ J.
(red.), Prawna ochrona powietrza i handel upraw-
nieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wro-
c³aw 2006, s. 142.

19 Bukowski Zb., Wybrane zagadnienia zwi¹zane z nie-
prawid³ow¹ implementacj¹ wspólnotowego prawa
ochrony œrodowiska do prawa polskiego, ( w: )
Jendroska J., Bar M. (red.), Wspólnotowe prawo
ochrony œrodowiska i jego implementacja w Polsce
trzy lata po akcesji, Wroc³aw 2008, s. 92.

20 Szeroko omówione przez Z. Bukowski, op. cit., s.
92.

21 Sprawa C-339/87, Komisja przeciwko Holandii, ECR
1990/2141.

22 Sommer J., Wp³yw prawa wspólnotowego na prawo
ochrony œrodowiska w Polsce, „Ochrona Œrodowi-
ska. Prawo i Polityka” 2004, nr 2004/3, s. 21–22.

23 Przegl¹d poszczególnych dzia³ów prawa ochrony
œrodowiska pod k¹tem dostosowania – Boæ J., Sam-
borska-Boæ E., Uwagi o polskim systemie regulacji
prawnej ochrony œrodowiska (w:) Boæ J., Nowacki
K., Samborska-Boæ E. (red.), Ochrona œrodowi-
ska, Wroc³aw 2008, s. 148–155.

Idea wielostronnej umowy, reguluj¹cej
sprawy dostêpu do informacji, procesów de-
cyzyjnych i wymiaru sprawiedliwoœci powsta-
³a podczas II Paneuropejskiej Konferencji Mi-
nistrów Œrodowiska w roku 1993. Powo³ana
tam grupa robocza zosta³a zobowi¹zana do
przedstawienia projektu konwencji na IV Kon-
ferencji . W efekcie tych dzia³añ 25 czerwca
1998 r. zosta³a przyjêta konwencja z Aarhus.1

Konwencja okreœli³a powszechnie aprobowa-
ne przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ cele

w zakresie udostêpniania informacji o œrodo-
wisku i udzia³u spo³eczeñstwa w podejmo-
waniu decyzji dotycz¹cych œrodowiska.

Ponadto akt ten reguluje dostêp do wy-
miaru sprawiedliwoœci, a wiêc mo¿liwoœæ s¹-
dowego egzekwowania przepisów. Konwen-
cja ³¹czy ochronê œrodowiska z problemem
spo³eczno-politycznym, jakim jest dostêp do
informacji. Jest otwarta dla wszystkich
pañstw. Prawo wspólnotowe jeszcze przed
podjêciem prac nad konwencj¹ z Aarhus zo-
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