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OOŚ sprawy dot. środowiska w sądach 
Francji 

 Głównie w 3 dziedzinach: 

• Emisje przemysłowe 

• Duże infrastruktury (lub nie tak duże …) 

• Polowanie 

 OOŚ jest wymogiem dla szerokiego zakresu 
projektów  

 Prawie zawsze wykorzystywana przez 
składających zażalenia i przeciwników projektów 



Zakres kontroli sądowej:  
wydajność vs. otwarcie  

Wydajność : 
Zakres kontroli sądowej, 
Długość postępowań, 
Działania tymczasowe 

Otwarcie : 
Dostęp do sprawiedliwości, 
Rola społ. obywatelskiego, 
Działania zbiorowe 
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OOŚ : co kontrolują francuscy sędziowie?  

 Francuskie orzecznictwo środow.: pełna kontrola 
sędziów nad decyzjami administracyjnymi 

• Możliwość modyfikowania autoryzacji 
administracyjnej (“plein contentieux”) 

• Ocena zawartości OOŚ oraz kroków nie tylko 
proceduralnych 

• Równowaga argumentów: dobro publiczne i 
ochrona środowiska 

 



Równowaga interesów 

 Gorges du Verdon (Francuski Conseil d’Etat 10 
Lipca 2006 n°)  

• OOŚ jest poprawna 

• Równowaga pomiędzy potrzebą podłączenia 
Francji południowej z liniami zasilania i ochrony  
terenów “Gorges du Verdon” (ochrona krajobrazu) 

• Odstępstwa nie są uzasadnione wobec zobow. do 
poprowadzenia podziemnych linii zasilania 

 



OOŚ : Zawartość studium skutków   

 Jeśli społeczeństwo i władze nie zostały właściwie 
poinformowane, decyzja administracyjna zostaje 
uchylona (Francuski Conseil d’Etat 14 
Października 2011 Société Ocreal n°323257) 
 

 Ocena kompletności studium: 

• CAA Lyon 28 Marca 2013 Association Armure : 
autoryzacja zapytania anulowana z powodu braku 
studium skutków projektu wobec elementów 
archeologicznych  

 

 



OOŚ : punkty trudne Ekspertyza vs. 
ekspertyza 

 Ciężar zasady dowodów?  

• Zażalenie 

• Ograniczona rola zasady ostrożności 

 Ograniczona rola dodatkowych ekspertyz 
zleconych przez sędziego 

• Możliwości we francuskim kodeksie prawa 
administracyjnego 

• Składający zażalenie nie często proszą o ich 
wykonanie 

 

 

 



Francuska OOŚ vs. OOŚ UE? 

 Podejście Francji to głównie progi… 

• Bezpieczeństwo prawne 

• Istnieje jednak potrzeba niskich progów i 
pewnych potencjalnych, marginalnych luk 

 W konsekwencji, żadna ze spraw nie odnosiła się 
do „decyzji dotyczącej preselekcji”  

 

 

 


