
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 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

(2008/401/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 218 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (1) zawiera przepisy dotyczące stoso-
wania Konwencji z Aarhus do instytucji i organów
Wspólnoty w odniesieniu do dostępu do informacji doty-
czących środowiska, udziału społeczeństwa w planach
i programach dotyczących środowiska oraz przeglądów
wewnętrznych i dostępu do sprawiedliwości.

(2) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006
instytucje lub organy Wspólnoty dostosowują
w niezbędnych przypadkach swój regulamin wewnętrzny
do przepisów tego rozporządzenia.

(3) Na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006
w przypadku gdy instytucja lub organ Wspólnoty otrzy-
muje wniosek o uzyskanie dostępu do informacji doty-
czących środowiska i w przypadku gdy informacje te nie
znajdują się w posiadaniu tej instytucji lub organu
Wspólnoty, informuje ona wnioskodawcę, najszybciej
jak jest to możliwe, ale nie później niż w ciągu 15 dni
roboczych, o instytucji lub organie Wspólnoty lub
o organie władzy publicznej, do których, zgodnie z jej
wiedzą, można się zwrócić o udzielenie wnioskowanych
informacji, lub przekazuje wniosek odpowiedniej insty-
tucji lub organowi Wspólnoty lub odpowiedniemu orga-
nowi władzy publicznej i informuje o tym wniosko-
dawcę. Nie ma takiego przepisu w rozporządzeniu
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu

do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji (2) ani w szczegółowych zasadach stoso-
wania wspomnianego rozporządzenia określonych
w regulaminie wewnętrznym Komisji (3) zmienionym
decyzją Komisji 2001/937/WE, EWWiS, Euratom (4).
W związku z tym do regulaminu wewnętrznego należy
dodać przepis szczegółowy dotyczący wniosków
o udzielenie dostępu do informacji dotyczących środo-
wiska, niebędących w posiadaniu Komisji.

(4) W odniesieniu do udziału społeczeństwa art. 9 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1367/2006 wymaga, aby instytucje
i organy Wspólnoty zapewniały, poprzez odpowiednie
przepisy, wczesne i skuteczne możliwości udziału społe-
czeństwa w przygotowywaniu, modyfikowaniu lub doko-
nywaniu przeglądów planów lub programów odnoszą-
cych się do środowiska, gdy wszystkie opcje są jeszcze
otwarte. Uwarunkowania udziału społeczeństwa okreś-
lono w ust. 3–5 tego artykułu. W przypadku Komisji
przepisy określono w sposób ogólny w komunikacie
„Zasady ogólne i minimalne standardy stosowane przez
Komisję w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stro-
nami” (5). Zasady te powinny być stosowane przez
wszystkie departamenty Komisji w odniesieniu do przy-
gotowywania, modyfikowania lub dokonywania prze-
glądów planów i programów odnoszących się do środo-
wiska.

(5) W tytule IV rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 okreś-
lono przepisy dotyczące przeglądu wewnętrznego aktów
administracyjnych i przypadków zaniechania, której
zastosowanie wymaga od Komisji przyjęcia szczegóło-
wych zasad.

(6) W celu nadania skuteczności art. 1 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1367/2006 społeczeństwo należy poinformować
o jego prawach na mocy tego rozporządzenia za pomocą
praktycznego przewodnika.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić regulamin
wewnętrzny.

(8) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006
niniejszą decyzję należy stosować od dnia 28 czerwca
2007 r.,
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(1) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.

(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
(3) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, s. 26.
(4) Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 94.
(5) COM(2002) 704 wersja ostateczna z 11.12.2002.



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Tekst załącznika do niniejszej decyzji dodaje się do regulaminu wewnętrznego.

Artykuł 2

Data stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 czerwca 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
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

Artykuł 1

Dostęp do informacji dotyczących środowiska

Okres 15 dni roboczych, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, rozpoczyna się w dniu
zarejestrowania wniosku przez odpowiednią jednostkę organizacyjną Komisji.

Artykuł 2

Udział społeczeństwa

Dla celów stosowania art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Komisja zapewnia udział społeczeństwa zgodnie
z komunikatem „Zasady ogólne i minimalne standardy stosowane przez Komisję w trakcie konsultacji
z zainteresowanymi stronami” (*).

Artykuł 3

Wnioski o dokonanie przeglądu wewnętrznego

Wnioski o dokonanie przeglądu wewnętrznego aktów administracyjnych lub przypadków zaniechania administracyjnego
należy wysyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do departamentu odpowiedzialnego za stosowanie przepisu na
podstawie którego przyjęto akt administracyjny lub w odniesieniu do którego wystąpił zarzut zaniechania administracyj-
nego.

Odpowiednie dane kontaktowe są udostępniane społeczeństwu za pomocą wszelkich stosownych środków.

Jeżeli wniosek został wysłany do innego departamentu niż departament odpowiedzialny za dokonanie przeglądu, depar-
tament ten przekazuje go odpowiedniemu departamentowi.

W każdym przypadku, jeżeli departament odpowiedzialny za dokonanie przeglądu nie należy do Dyrekcji Generalnej
ds. Środowiska, departament ten informuje ją o otrzymaniu wniosku.

Artykuł 4

Decyzje dotyczące dopuszczalności wniosków o dokonanie przeglądu wewnętrznego

1. Natychmiast po zarejestrowaniu wniosku o dokonanie przeglądu wewnętrznego do wnioskodawcy będącego orga-
nizacją pozarządową wysyła się potwierdzenie jego otrzymania, w stosownych przypadkach drogą elektroniczną.

2. Odpowiedni departament Komisji określa, czy organizacja pozarządowa ma prawo do złożenia wniosku
o dokonanie przeglądu wewnętrznego zgodnie z decyzją Komisji 2008/50/WE (**).

3. Zgodnie z art. 14 regulaminu wewnętrznego kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie dopuszczalności
wniosku o dokonanie przeglądu wewnętrznego przekazuje się odpowiedniemu dyrektorowi generalnemu lub kierowni-
kowi departamentu.

Decyzja w sprawie dopuszczalności wniosku obejmuje wszelkie decyzje dotyczące uprawnień wnioskodawcy będącego
organizacją pozarządową zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, terminowego złożenia wniosku zgodnie z art. 10 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 oraz wskazania i uzasadnienia powodów złożenia wniosku zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3
decyzji 2008/50/WE.

4. W przypadku gdy dyrektor generalny lub kierownik departamentu, o którym mowa w ust. 3, stwierdza, że wniosek
o dokonanie przeglądu wewnętrznego jest niedopuszczalny w całości lub w części, wnioskodawca będący organizacją
pozarządową jest informowany o tym fakcie z podaniem przyczyn, w stosownych przypadkach drogą elektroniczną.
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(*) COM(2002) 704 wersja ostateczna.
(**) Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 24.



Artykuł 5

Decyzje dotyczące treści wniosków o dokonanie przeglądu wewnętrznego

1. Każda decyzja stwierdzająca, że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie przeglądu, lub zarzucane
zaniechanie administracyjne stanowią naruszenie prawa ochrony środowiska, jest podejmowana przez Komisję.

2. Zgodnie z art. 13 regulaminu wewnętrznego członek Komisji odpowiedzialny za stosowanie przepisów, na
podstawie których przyjęto dany akt administracyjny lub w odniesieniu do których wystąpił zarzut zaniechania admini-
stracyjnego, jest upoważniony do zadecydowania, że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie prze-
glądu, lub zarzucane zaniechanie administracyjne nie stanowią naruszenia prawa ochrony środowiska.

Oddelegowanie uprawnień przyznanych na mocy ustępu pierwszego jest zabronione.

3. Wnioskodawca będący organizacją pozarządową jest pisemnie informowany o wyniku przeglądu z podaniem
przyczyn, w stosownych przypadkach drogą elektroniczną.

Artykuł 6

Środki odwoławcze

Wszystkie odpowiedzi informujące organizację pozarządową, że jej wniosek jest niedopuszczalny w całości lub w części,
lub że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie przeglądu, lub zarzucane zaniechanie administracyjne
nie stanowią naruszenia prawa ochrony środowiska pouczają organizację pozarządową o dostępnych jej środkach
odwoławczych, mianowicie o wszczęciu postępowania sądowego wobec Komisji lub złożeniu skargi u rzecznika praw
obywatelskich, lub dokonaniu obu tych czynności, zgodnie z warunkami ustalonymi odpowiednio w art. 230 i 195
Traktatu WE.

Artykuł 7

Informowanie społeczeństwa

Praktyczny przewodnik zawiera stosowne informacje dla społeczeństwa na temat jego praw zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1367/2006.
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