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Artykuł 1 ust.2 OOŚ (2011/92) 

(d) "społeczeństwo" oznacza jedną lub więcej osób 

fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym 

ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, 

organizacje lub grupy; 

 

e) "zainteresowana społeczność" oznacza 

społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte 

skutkami lub ma interes w procedurach podejmowania 

decyzji dotyczących środowiska, o których mowa 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; 
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 Artykuł 11 OOŚ (2011/92) 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by zgodnie z 

odnośnym krajowym systemem prawnym, członkowie 

zainteresowanej społeczności: a) mający 

wystarczający interes lub ewentualnie; b) podnoszący 

naruszenie prawa…; 
 

mieli dostęp do procedury odwoławczej przed sądem 

lub innym niezależnym i bezstronnym organem 

ustanowionym ustawą, by zakwestionować materialną 

lub proceduralną legalność decyzji, działań lub 

zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 

dyrektywy dotyczących udziału społeczeństwa.  
 

2. Państwa członkowskie ustalają, na jakim etapie…  
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 Artykuł 11 OOŚ (2011/92) 

3. Państwa członkowskie ustalają, co stanowi wystarczający interes 

lub naruszenie prawa, zgodnie z celem udzielenia zainteresowanej 

społeczności szerokiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W tym 

celu interes wszelkich organizacji pozarządowych spełniających 

wymogi, o których mowa w art. 1 ust. 2, uważa się za wystarczający 

do celów... [jak] również za mające prawa.... 
 

4. Przepisy… 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...  
 

Każda taka procedura musi być uczciwa, sprawiedliwa, 

przeprowadzana bez zbędnej zwłoki i niezbyt droga. 
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Różne systemy proceduralne 
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Trybunał Sprawiedliwości UE 
 

C-237/07 Janecek - “prawa” 

C-75/08 Mellor - dochodzenie, 

zaniechania... 

C-263/09 DLV – stanowisko org. pozarz. 

C-115/09 Trianel - stanowisko org. 

pozarz… 

C-128/09 Boxus – akty parlamentarne… 

C-260/11 Edwards – koszty…  

C-416/10 Križan - nakazy 
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 Zakres procesu… 
 

 Materialna lub proceduralna legalność 
decyzji … 

 

 Sądy krajowe na temat praw 

proceduralnych OOŚ, C-72/12 Altrip (w 

toku, wniosek o decyzję w trybie 

prejudycjalnym w DE) 
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 Aarhus a prawo UE 

Art. 6 ust. 1 lit. a) Konwencji z Aarhus 

– wymienione działania… 
 

Art. 6 ust. 1 lit. b) – znaczące 
oddziaływanie na środowisko… 
 

 Samo-spełniające się efekty..? 
 

 …zgodnie z prawem krajowym… 
 

 OOŚ a odpowiednia ocena wg dyrektywy 
siedliskowej (92/43), itp...? 
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 Decyzje, działania lub 

zaniechania… 

Screening  NIE OOŚ 
 

Określone zasady dotyczące kosztów 
(IE) lub procedury… 

 

 Rozdział między Art. 9 ust. 2 a art. 9 ust. 3 
Konwencji  
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 Skuteczny wymiar 

sprawiedliwości? 

 Studium Komisji Europejskiej w 

sprawie wdrożenia przepisów Art. 9 

ust. 3 i art. 9 ust.4 Konwencji w 

państwach członkowskich UE 
 

 Raport syntetyczny I (listopad 2012 r.); 17 PC 
 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/access_studies.htm  

 
 Raport syntetyczny II (sierpień 2013 r.); + 11 PC 

 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/access_studies.htm
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….i w końcu… 

   

  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ..!  

 

       

 

  jan.darpo@jur.uu.se 
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