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DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 26 maja 2003 r.
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów
w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

25 czerwca 1998 r. Wspólnota podpisała Konwencję
ONZ/EKG o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
(Konwencja z Aarhus). Prawo wspólnotowe powinno być
właściwie dopasowane do tej Konwencji w związku z jej
ratyfikacją przez Wspólnotę.

(6)

Wśród celów Konwencji z Aarhus znajduje się pragnienie
zagwarantowania praw udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiskowych w celu
przyczyniania się do ochrony prawa do życia w środowisku, które jest odpowiednie dla zdrowia i ogólnego dobra.

(7)

Artykuł 6 Konwencji z Aarhus przewiduje udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących szczególnych działalności wymienionych w załączniku I do tej
Konwencji oraz działalności tam niewymienionych, które
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

(8)

Artykuł 7 Konwencji z Aarhus przewiduje udział społeczeństwa dotyczący planów i programów odnoszących się
do środowiska.

(9)

Artykuł 9 ust. 2 i 4 Konwencji z Aarhus przewiduje dostęp
do procedury sądowej i innych procedur w celu zakwestionowania materialnej lub proceduralnej legalności decyzji,
aktów lub zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów art. 6 tej
Konwencji.

(10)

W związku z niektórymi dyrektywami należy wprowadzić
przepisy w dziedzinie środowiska, które wymagałyby od
Państw Członkowskich opracowywania planów i programów odnoszących się do środowiska, ale które nie zawierałby wystarczających przepisów w sprawie udziału społeczeństwa, aby zapewnić ten udział zgodnie z
postanowieniami Konwencji z Aarhus, w szczególności jej
art. 7. Inne odnośne prawodawstwo wspólnotowe przewiduje już udział społeczeństwa w przygotowywaniu planów
i programów oraz, w przyszłości, wymogi udziału społeczeństwa zgodne z Konwencją z Aarhus zostaną włączone
od samego początku do odnośnej legislacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175,
uwzględniając wniosek Komisji (1),
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (2),
uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),
stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (4), w świetle tekstu jednolitego zatwierdzonego przez Komitet
Pojednawczy w dniu 15 stycznia 2003 r.,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie środowiska ma
na celu przyczynienie się do zachowania, ochrony
i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz ochrony
zdrowia ludzkiego.

(2)

Wspólnotowe prawodawstwo w zakresie środowiska
zawiera przepisy dotyczące władz publicznych i innych
organów, aby podejmowały decyzje, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, podobnie jak na zdrowie
i ogólne dobro.

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Skuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
umożliwia społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie
pod uwagę opinii i trosk, które mogą mieć związek z tymi
decyzjami, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność
i przejrzystość procesu podejmowania decyzji oraz wnosząc
wkład w publiczną świadomość w zakresie kwestii dotyczących środowiska i w poparcie dla podjętych decyzji.
Udział, włączając uczestnictwo poprzez stowarzyszenia,
organizacje i grupy, w szczególności organizacje pozarządowe promujące ochronę środowiska naturalnego, powinien być odpowiednio rozwijany, w tym między innymi
poprzez promowanie edukacji społeczeństwa w zakresie
środowiska naturalnego.
Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 123.
Dz.U. C 221 z 7.8.2001, str. 65.
Dz.U. C 357 z 14.12.2001, str. 58.
Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2001 r.
[Dz.U. C 112 z 9.5.2002, str. 125 (E)], wspólne stanowisko Rady z
dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.U. C 170 E z 16.7.2002, str. 22) oraz
decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. oraz decyzja Rady z
dnia 4 marca 2003 r.
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Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (1)
oraz dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września
1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (2) powinny zostać zmienione, aby zapewnić, że są w pełni zgodne z postanowieniami
Konwencji z Aarhus, w szczególności jej art. 6 oraz art. 9
ust. 2 i 4.
Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie przyczynienie się do wprowadzenia w życie zobowiązań wynikających z Konwencji z Aarhus, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa
Członkowskie, i w związku z tym może, z uwagi na rozmiar i efekty proponowanego działania, zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, jak
została określona w powyższym artykule, dyrektywa
niniejsza nie wykracza poza to, co jest konieczne w celu
osiągnięcia wyznaczonego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Cel
Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do wprowadzenia w życie zobowiązań wynikających z Konwencji z Aarhus,
w szczególności poprzez:
a) zapewnienie udziału społeczeństwa względem sporządzania
niektórych planów i programów odnoszących się do środowiska;
b) poprawienie udziału społeczeństwa i ustanowienie przepisów
w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ramach
dyrektyw Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.
Artykuł 2
Udział społeczeństwa dotyczący planów i programów
1. Do celów niniejszego artykułu, „społeczeństwo” oznacza jedną
lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy.
2. Państwa Członkowskie zapewniają, że społeczeństwo otrzyma
wczesne i skuteczne możliwości uczestnictwa w przygotowywaniu i modyfikowaniu lub rewidowaniu żądanych planów albo
programów, sporządzanych na mocy przepisów wymienionych
w załączniku I.
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zmiany lub rewizji oraz że istotne informacje o takich wnioskach są podawane do wiadomości społeczeństwa, włączając
między innymi informacje o prawie do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i o właściwych władzach, którym mogą być
przedkładane komentarze i zapytania;
b) społeczeństwo jest uprawnione do wyrażania komentarzy
i opinii, kiedy wszystkie opcje są dostępne, zanim podjęte
zostaną decyzje dotyczące planów i programów;
c) w podejmowaniu takich decyzji przykłada się należytą uwagę
do wyników udziału społeczeństwa;
d) przebadawszy komentarze i opinie wyrażone przez społeczeństwo, właściwe władze dokładają należytych starań, aby
poinformować społeczeństwo o podjętych decyzjach oraz
przyczynach i przemyśleniach, na których oparto te decyzje,
w tym informacjach o procesie udziału społeczeństwa.
3. Państwa Członkowskie określają osoby uprawnione do uczestnictwa do celów ust. 2, włączając odnośne organizacje pozarządowe spełniające wszelkie wymogi nałożone na mocy prawa krajowego, takie jak te promujące ochronę środowiska naturalnego.
Szczegółowe regulacje dotyczące udziału społeczeństwa na mocy
tego artykułu zostaną ustalone przez Państwa Członkowskie, aby
umożliwić społeczeństwu skuteczne przygotowanie i uczestnictwo.
Ustanowione zostaną odpowiednie ramy czasowe, wprowadzające wystarczającą ilość czasu dla każdego z różnych etapów
udziału społeczeństwa wymaganych przez ten artykuł.
4. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do planów i programów zaprojektowanych w wyłącznym celu służenia obronie
narodowej lub podejmowanych w przypadku cywilnych działań
nadzwyczajnych.
5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do planów i programów określonych w załączniku I, dla których procedura udziału
społeczeństwa przeprowadzana jest zgodnie z dyrektywą
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (3) lub zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (4).

Artykuł 3
Zmiana dyrektywy 85/337/EWG

W tym celu Państwa Członkowskie zapewniają, że:
a) społeczeństwo jest informowane, czy to poprzez ogłoszenia
publiczne lub inne właściwe środki, takie jak media elektroniczne, gdzie są dostępne, o jakichkolwiek wnioskach dotyczących takich planów lub programów albo dotyczących ich

W dyrektywie 85/337/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5).
(2) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.

(3) Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30.
(4) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją
nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 1).

1) w art. 1 ust. 2 dodaje się definicje w brzmieniu:
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»zainteresowana społeczność« „»społeczeństwo« oznacza
jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie
z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;
»zainteresowana społeczność« oznacza społeczeństwo, które
jest lub może być dotknięte skutkami lub ma interes w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska
wymienionych w art. 2 ust. 2; do celów niniejszej definicji,
organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie;”

15/t. 7

g) szczegóły uzgodnień dotyczących udziału społeczeństwa,
wydane na mocy ust. 5 niniejszego artykułu.
3. Państwa Członkowskie zapewniają, że w odpowiednich
ramach czasowych są udostępniane zainteresowanej społeczności następujące informacje:
a) wszelkie informacje zebrane na podstawie art. 5;
b) zgodnie z ustawodawstwem krajowym, główne sprawozdania i porady wydane właściwej władzy lub władzom
w czasie, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;

2) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Państwa Członkowskie mogą zdecydować, na podstawie
kolejnych spraw, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć służących celom obrony narodowej, jeżeli uważają, że
takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.”;

c) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących
środowiska (*), informacji innych niż te określone w ust. 2
niniejszego artykułu, które mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 oraz które zostają udostępnione tylko po czasie kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

3) w art. 2 ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:
„a) rozważają, czy byłaby właściwa inna forma oceny;
b) udostępnić zainteresowanej społeczności informacje uzyskane zgodnie z innymi formami oceny, określonymi
w lit. a), informacje odnoszące się do decyzji o wyłączeniu oraz powodów jego przyznania.”;
4) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Społeczeństwo jest informowane, czy to poprzez ogłoszenia publiczne lub inne właściwe środki, takie jak media elektroniczne jeśli są dostępne, o następujących kwestiach
w ramach procedur decyzyjnych dotyczących środowiska
określonych w art. 2 ust. 2 i najpóźniej do czasu kiedy tylko
informacje mogą zostać należycie dostarczone:
a) wniosku o zezwolenie na inwestycję;
b) fakcie, że przedsięwzięcie poddane jest procedurze oceny
wpływu na środowisko oraz, gdzie stosowne, fakt, że stosuje się art. 7;
c) danych szczegółowych właściwych władz odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, tych, od których można
uzyskać istotne informacje, tych, do których mogą być
przedkładane komentarze i zapytania oraz szczegóły harmonogramu dla przekazywania komentarzy lub zapytań;
d) charakterze możliwych decyzji lub, jeśli chodzi o jedną,
projekcie decyzji;
e) wskazania dostępności informacji zebranych na podstawie art. 5;
f)

wskazania czasu i miejsc, gdzie lub za pomocą których
istotne informacje są udostępniane;

4. Zainteresowana społeczność otrzymuje wczesne i skuteczne możliwości udziału w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska określonych w art. 2 ust. 2, i w tym celu
uprawniona jest do wyrażania komentarzy i opinii, kiedy
wszystkie opcje są dostępne właściwej władzy lub władzom
zanim podjęta zostanie decyzja w sprawie wniosku o zezwolenie na inwestycję.
5. Szczegółowe regulacje dotyczące informowania społeczeństwa (na przykład poprzez rozlepianie plakatów w obrębie
określonego promienia lub publikację w lokalnych gazetach)
oraz konsultowania zainteresowanej społeczności (na przykład poprzez pisemne wnioski lub w drodze publicznego
zapytania), są ustalane przez Państwa Członkowskie.
6. Przewidziane zostaną rozsądne ramy czasowe dla różnych
faz, dające wystarczającą ilość czasu dla poinformowania społeczeństwa oraz zainteresowanej społeczności, aby przygotowały i skutecznie uczestniczyły w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego
artykułu.
(*) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.”

5) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustpy 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Jeżeli Państwo Członkowskie ma świadomość, że
przedsięwzięcie może powodować znaczące skutki w środowisku naturalnym innego Państwa Członkowskiego lub
na żądanie Państwa Członkowskiego, które może być
dotknięte takimi skutkami, Państwo Członkowskie, na
terytorium którego przedsięwzięcie ma być zrealizowane,
przesyła do Państwa Członkowskiego, któremu zagrażają
skutki danej inwestycji, jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie poinformowania własnego społeczeństwa,
między innymi:

15/t. 7
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a) opis przedsięwzięcia wraz z wszelkimi dostępnymi
informacjami o jego możliwym oddziaływaniu transgranicznym;
b) informacje o charakterze decyzji, która może być podjęta,
a także przyznaje innemu Państwu Członkowskiemu rozsądny termin na wyrażenie woli wzięcia udziału w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska
określonych w art. 2 ust. 2, i może też załączyć informacje określone w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. Jeżeli Państwo Członkowskie, które otrzymuje informacje na podstawie ust. 1 wyrazi wolę uczestnictwa
w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska, określonych w art. 2 ust. 2, Państwo Członkowskie,
na którego terytorium przedsięwzięcie ma być zrealizowane, o ile do tej pory tego nie uczyniło, przesyła Państwu
Członkowskiemu dotkniętemu skutkami przedsięwzięcia
informacje, które należy podać na podstawie art. 6 ust. 2
oraz art. 6 ust. 3 lit. a) i b).”
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Konsultowane Państwa Członkowskie zapewniają, że ta
informacja zostanie udostępniona we właściwy sposób
zainteresowanej społeczności, na jej własnym terytorium.”;
7) dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Artykuł 10a
Państwa Członkowskie zapewniają, że zgodnie z odnośnym
krajowym systemem prawnym, członkowie zainteresowanej
społeczności:
a) mający wystarczający interes lub ewentualnie,
b) podnoszący wadliwość prawa, gdy administracyjne procedury prawne Państwa Członkowskiego wymagają tego
jako warunku koniecznego,
mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym
niezależnym i bezstronnym organem ustanowionym przez prawo, by zakwestionować materialną i proceduralną legalność
decyzji, aktów lub zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących udziału społeczeństwa.

b) ustp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szczegółowe regulacje dotyczące wprowadzenia
w życie niniejszego artykułu mogą zostać ustalone przez
zainteresowane Państwa Członkowskie oraz są takie aby
umożliwiły zainteresowanej społeczności, na terytorium
dotkniętego Państwa Członkowskiego skuteczne uczestnictwo w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska,
określonych w art. 2 ust. 2 dla danego przedsięwzięcia.”
6) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania
zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, właściwa władza lub władze informują o niej społeczeństwo zgodnie z
odpowiednimi procedurami, podając do wiadomości społeczeństwa następujące informacje:

Państwa Członkowskie ustalają, na jakim etapie mogą być
kwestionowane decyzje, akty lub zaniechania.
Państwa Członkowskie ustalają co stanowi wystarczający interes lub wadliwość prawa, zgodnie z celem udzielenia zainteresowanej społeczności szerokiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W tym celu interes wszelkich organizacji
pozarządowych spełniających wymogi określone w art. 1 ust. 2
uważa się za wystarczający do celów lit. a) niniejszego artykułu.
Takie organizacje uważa się również za mające prawa dotknięte
wadliwością do celów lit. b) niniejszego artykułu.
Przepisy niniejszego artykułu nie wykluczają możliwości
wstępnej procedury odwoławczej przed organem administracyjnym oraz nie mają wpływu na wymóg wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed zwróceniem się
do sądowych procedur odwoławczych, gdzie taki wymóg istnieje na mocy prawa krajowego.

— treść decyzji i związane z nią warunki,

Każda taka procedura jest uczciwa, sprawiedliwa, przeprowadzana bez zbędnej zwłoki i niezbyt droga.

— przebadawszy troski i opinie wyrażone przez zainteresowaną społeczność, główne przyczyny i przemyślenia, na których oparta jest decyzja, włączając informacje dotyczące udziału społeczeństwa,

W celu dalszej skuteczności przepisów niniejszego artykułu
Państwa Członkowskie zapewniają, że praktyczne informacje
dotyczące dostępu do administracyjnych i sądowych procedur
odwoławczych są podawane do wiadomości społeczeństwa.”;

— w miarę potrzeby, opis podstawowych środków, jakie
mają być podjęte w celu uniknięcia, ograniczenia
i jeżeli jest to możliwe, skompensowania znaczących
niekorzystnych skutków.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwa władza lub władze powiadamiają każde
Państwo Członkowskie, które było konsultowane na podstawie art. 7, przekazując mu informacje określone
w ust. 1 niniejszego artykułu.

8) w załączniku I dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22. Jakakolwiek zmiana lub poszerzenie przedsięwzięć
wymienionych w niniejszym Załączniku, gdy taka
zmiana lub poszerzenie samo w sobie napotyka progi
podane w niniejszym załączniku.”;
9) w załączniku II, nr 13, tiret pierwsze, na końcu dodaje się, co
następuje:
„(zmiana lub rozciągnięcie niezawarte w załączniku I)”.
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Artykuł 4

a)

treść decyzji, włączając kopię pozwolenia i wszelkich
warunków oraz jakiekolwiek późniejsze uaktualnienia; oraz

b)

przebadawszy troski i opinie wyrażone przez zainteresowaną społeczność, przyczyny i przemyślenia, na
których oparta jest decyzja, w tym informacje dotyczące procesu udziału społeczeństwa.”;

Zmiana dyrektywy 96/61/WE
W dyrektywie 96/61/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

15/t. 7

a) w pkt 10 lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Do celów niniejszej definicji, jakąkolwiek zmianę lub
poszerzenie działań uważa się za istotne, jeżeli zmiana lub
poszerzenie samo w sobie napotyka progi podane
w załączniku I.”;
b) dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13. »społeczeństwo« oznacza jedną lub więcej osób
fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym
ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia,
organizacje lub grupy;
14. »zainteresowana społeczność« oznacza społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte skutkami lub
ma interes w procedurach podejmowania decyzji
dotyczących środowiska; do celów niniejszej definicji, organizacje pozarządowe działające na rzecz
ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie;”
2) w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu:
„— głównych alternatyw, jeżeli takie istnieją, opracowanych
w zarysie przez wnioskodawcę.”

3) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa Członkowskie zapewniają, że zainteresowana
społeczność ma wczesne i skuteczne możliwości udziału
w procedurze dotyczącej:
—

wydawania pozwolenia na nowe instalacje,

—

wydawania pozwolenia na jakąkolwiek istotną
zmianę w działaniu instalacji,

—

aktualizowania pozwolenia lub warunków pozwolenia dotyczącego instalacji, zgodnie z art. 13 ust. 2
tiret pierwsze.

Procedura ustalona w załączniku V stosuje się do celów
takiego udziału.”;
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kiedy decyzja została podjęta, właściwa władza informuje o niej społeczeństwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, podając do wiadomości publicznej następujące
informacje:

4) dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Artykuł 15a
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
Państwa Członkowskie zapewniają, że zgodnie z odnośnym
krajowym systemem prawnym, członkowie zainteresowanej
społeczności:
a) mający wystarczający interes lub ewentualnie,
b) podnoszący wadliwość prawa, gdy administracyjne procedury prawne Państwa Członkowskiego wymagają tego
jako warunku koniecznego;
mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub
innego niezależnego i bezstronnego organu ustanowionego
przez prawo kwestionować materialną i proceduralną legalność decyzji, aktów lub zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów
niniejszej dyrektywy dotyczących udziału społeczeństwa.
Państwa Członkowskie ustalają, na jakim etapie mogą być
kwestionowane decyzje, akty lub zaniechania.
Państwa Członkowskie ustalają co stanowi wystarczający interes lub wadliwość prawa, zgodnie z celem udzielenia zainteresowanej społeczności szerokiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W tym celu interes wszelkich organizacji
pozarządowych spełniających wymogi określone w art. 2 ust. 14
uważa się za wystarczający do celów lit. a) niniejszego artykułu.
Takie organizacje uważa się również za mające prawa dotknięte
wadliwością do celów lit. b) niniejszego artykułu.
Przepisy niniejszego artykułu nie wykluczają możliwości
wstępnej procedury odwoławczej przed organem administracyjnym oraz nie mają wpływu na wymóg wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed zwróceniem się
do sądowych procedur odwoławczych, gdzie taki wymóg istnieje na mocy prawa krajowego.
Każda taka procedura jest uczciwa, sprawiedliwa, przeprowadzana bez zbędnej zwłoki i niezbyt droga.
W celu dalszej skuteczności przepisów niniejszego artykułu
Państwa Członkowskie zapewniają, że praktyczne informacje
dotyczące dostępu do administracyjnych i sądowych procedur
odwoławczych są podawane do wiadomości społeczeństwa.”;
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5) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy Państwo Członkowskie jest świadome, że działanie instalacji może mieć istotny, negatywny
wpływ na środowisko naturalne innego Państwa Członkowskiego lub kiedy Państwo Członkowskie, które może
zostać istotnie narażone tego sobie życzy, Państwo Członkowskie, na którego terytorium został złożony wniosek o
pozwolenie na podstawie art. 4 lub art. 12 ust. 2, przesyła
innemu Państwu Członkowskiemu wszelkie wymagane
informacje podane lub udostępnione zgodnie z załącznikiem V w tym samym czasie, w którym udostępnia je
swoim własnym obywatelom. Informacje takie stanowią
podstawę dla wszelkich koniecznych konsultacji w ramach
dwustronnych stosunków miedzy Państwami Członkowskimi i na zasadzie równości.”;
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Rezultaty wszelkich konsultacji na mocy ust. 1 i 2
muszą być wzięte pod uwagę kiedy właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie wniosku.
4. Właściwy organ informuje każde Państwo Członkowskie, które było konsultowane na mocy ust. 1, o decyzji
podjętej w sprawie wniosku i przesyła mu informacje określone w art. 15 ust. 5. Takie Państwo Członkowskie przyjmuje środki niezbędne dla zapewnienia, że te informacje
zostaną udostępnione we właściwy sposób zainteresowanej społeczności, na jej własnym terytorium.”;
6) dodaje się załącznik V, jak wymieniono w załączniku II do
niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5
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z art. 6 Traktatu, oraz uwzględniając doświadczenie nabyte
w trakcie stosowania niniejszej dyrektywy w Państwach
Członkowskich, do takiego sprawozdania dołączane są
propozycje zmian do niniejszej dyrektywy, jeżeli właściwe. W
szczególności Komisja rozważa możliwość rozszerzenia zakresu
stosowania niniejszej dyrektywy do innych planów i programów
odnoszących się do środowiska.
Artykuł 6
Wykonanie
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do 25 czerwca 2005 r.
Niezwłocznie informują o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania
takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 7
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 8
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2003 r.

Sprawozdawczość i przegląd
Do 25 czerwca 2009 r. Komisja przesyła Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące zastosowania
i skuteczności niniejszej dyrektywy. W związku z dalszym
włączeniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, zgodnie

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

P. COX

G. DRYS

Przewodniczący

Przewodniczący
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK I
PRZEPISY DOTYCZĄCE PLANÓW I PROGRAMÓW OKREŚLONYCH W ART. 2

a) Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (1).
b) Artykuł 6 dyrektywy Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. sprawie baterii i akumulatorów zawierających
niektóre substancje niebezpieczne (2).
c) Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (3).
d) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (4).
e) Artykuł 14 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych (5).
f) Artykuł 8 ust. 3 dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością
otaczającego powietrza (6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 96/350/WE (DZ.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32).
Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 98/101/WE (Dz.U. L 1 z 5.1.1999, str. 1).
Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1.
Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).
Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.
Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55.
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ZAŁĄCZNIK II
Do dyrektywy 96/61/WE dodaje się załącznik V w brzmieniu:
„ZAŁĄCZNIK V
Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
1. Społeczeństwo jest informowane (poprzez ogłoszenia publiczne lub inne właściwe środki, takie jak media
elektroniczne, gdy są dostępne) o następujących kwestiach w procedurze podejmowania decyzji lub,
najpóźniej, kiedy tylko informacje mogą być należycie dostarczone:
a) wniosek o pozwolenie lub, jeżeli zaistnieją takie przypadki, propozycja uaktualnienia pozwolenia lub
warunków pozwolenia zgodnie z art. 15 ust. 1, włączając opis elementów wymienionych w art. 6 ust. 1;
b) gdzie znajduje zastosowanie, fakt, że decyzja poddana jest krajowej lub transgranicznej ocenie wpływu
na środowisko lub konsultacjom między Państwami Członkowskimi zgodnie z art. 17;
c) dane szczegółowe właściwych organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, tych, od których
można uzyskać istotne informacje, tych, do których mogą być przedkładane komentarze i zapytania oraz
szczegóły harmonogramu na przekazanie komentarzy lub zapytań;
d) charakter możliwych decyzji lub, jeżeli jest tylko jedna, projektu decyzji;
e) gdzie znajdują zastosowanie, szczegóły odnoszące się do propozycji dotyczącej aktualizacji pozwolenia
lub warunków pozwolenia;
f) wskazania czasu i miejsc, gdzie lub za pomocą których istotne informacje są udostępniane;
g) szczegóły uzgodnień dotyczących udziału społeczeństwa, wydane na mocy ust. 5.
2.

Państwa Członkowskie zapewniają, że w odpowiednich ramach czasowych następujące informacje są
podawane do wiadomości zainteresowanej społeczności:
a) zgodnie z ustawodawstwem krajowym, główne sprawozdania i porady wydane właściwemu organowi
lub organom w czasie gdy zainteresowana społeczność była informowane zgodnie z pkt 1;
b) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska (*), informacje inne niż te
określone w pkt 1, które mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 oraz które są udostępniane tylko po
czasie gdy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z pkt 1.

3. Zainteresowana społeczność uprawniona jest do przekazania właściwym organom komentarzy i opinii przed
podjęciem decyzji.
4. Rezultaty konsultacji przeprowadzonych na mocy niniejszego załącznika muszą być wzięte pod uwagę
w momencie podejmowania decyzji.
5. Szczegółowe regulacje dotyczące informowania społeczeństwa (na przykład poprzez rozlepianie plakatów
w obrębie określonego promienia lub publikację w lokalnych gazetach) oraz konsultowania zainteresowanej
społeczności (na przykład poprzez pisemne propozycje lub w drodze publicznego zapytania), są ustalane
przez Państwa Członkowskie. Przewidziane są odpowiednie ramy czasowe dla różnych faz, dające
wystarczającą ilość czasu dla poinformowania społeczeństwa oraz zainteresowanej społeczności, aby
przygotowało i skutecznie uczestniczyło w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, z zastrzeżeniem
przepisów niniejszego Załącznika.
(*) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.”
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