
Postępowania ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 

 

Komisja Europejska poinformowała w dniu 14 czerwca 2017 r. o rozpoczęciu jedenastu 

postępowań ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec dziewięciu 

państw członkowskich. Komisja wystosowała „wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” wobec: 

AUSTRII ws. pełnej transpozycji dyrektywy „Wypłacalność II” oraz przestrzegania 

obowiązków sprawozdawczych dot. wdrażania dyrektywy dot. odpadów (2008/98/WE) za 

lata 2013-2015;   

CZECH ws. sporządzenia strategicznych map hałasu i planów działania zgodnie z dyrektywą 

dot. hałasu (2002/49/WE) oraz niewykonania decyzji Rady Europejskiej z 2015 r. ws 

relokacji; 

FINLANDII ws. pełnej transpozycji dyrektywy „Wypłacalność II”; 

HISZPANII ws. istnienia w prawie krajowym mniej korzystnych warunków odpowiedzialności 

za naruszenia prawa UE niż za naruszenie postanowień hiszpańskiej konstytucji;  

HOLANDII ws. pełnej transpozycji dyrektywy ws. energii elektrycznej (2009/72/WE) oraz 

dyrektywy ws. gazu (2009/73/WE); 

NIEMIEC ws. przestrzegania obowiązków sprawozdawczych dot. wdrażania dyrektywy dot. 

odpadów (2008/98/WE) za lata 2013-2015;   

POLSKI ws. niewykonania decyzji Rady Europejskiej z 2015 r. ws relokacji; 

RUMUNII ws. niewłaściwego stosowania dyrektyw dot. jakości powietrza 2008/50/WE  

i decyzji Komisji 2011/850/UE; 

WĘGIER ws. niewykonania decyzji Rady Europejskiej z 2015 r. ws relokacji. 

Inne decyzje  

Komisja Europejska przesłała Polsce drugą uzasadnioną opinię dot. naruszenia przepisów 

dyrektyw ptasiej i siedliskowej w związku z eksploatacją kopalni węgla brunatnego „Konin”  

na obszarach sieci Natura 2000 (jezioro Gopło i Ostoja Nadgoplańska). Pierwsza uzasadniona 

opinia została przesłana w 2012 r. Polska ma dwa miesiące na podjęcie działań 

korygujących; po tym terminie Komisja może skierować sprawę do Trybunału 

Sprawiedliwości.   

 



Komisja Europejska skierowała do Polski uzasadnioną opinię ws. braku zgłoszenia środków 

mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa. Chodzi o transpozycję dyrektywy Komisji 

2014/99/UE ws. ograniczenia ilości oparów paliwa podczas tankowania pojazdów na 

stacjach paliw, która miała zostać transponowana do przepisów krajowych do 13 marca 

2016 r. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Komisja nie uzna jej za 

satysfakcjonującą może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 

Polska, Cypr, Grecja i Włochy zostały wezwane przez Komisję Europejską do wprowadzenie  

do prawodawstwa krajowego dyrektywy ws. plastikowych toreb ((UE) 2015/720), która 

miała zostać wdrożona do dnia 27 listopada 2016 r. Ww. państwa mają dwa miesiące na 

udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię. Jeżeli Komisja nie uzna ich za 

satysfakcjonujące, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
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