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POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO WEDŁUG TRAKTATU Z LIZBONY

Aczkolwiek Europejska Wspólnota Gospodarcza wskazała dopiero w Jed-
nolitym Akcie Europejskim (JAE) z roku 19871, dzięki włączonemu wów-
czas do Traktatu Wspólnot Europejskich (TWE) art. 130r [obecnie art. 191 
TFUE], swój zakres kompetencyjny w kwestii ochrony środowiska natu-
ralnego, to o prawnych krokach w tym segmencie polityki wspólnotowej 
możemy już mówić około roku 19672. Za pierwszy krok należy tutaj uznać 
bezsprzecznie kombinację ówczesnego art. 100 TWE [obecnie art. 115 
TFUE] z art. 235 TWE [obecnie art. 352 TFUE] przynoszącą w rezultacie 
upoważnienie Wspólnoty do podejmowania stosownych przedsięwzięć, 
a zatem również w tytułowym zakresie, o ile „działanie Wspólnoty okaże 
się niezbędne do osiągnięcia, […] jednego z celów Wspólnoty, a niniej-
szy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego w tym 
celu, […]”.

Kolejne zręby tworzą, na podstawie ustaleń szefów państw i rządów 
państw członkowskich z roku 1972, zasady polityki ochrony środowiska 
najpierw we Wspólnocie, a obecnie w Unii Europejskiej. Wspomniane 
zasady przekształcone następnie w tzw. Programy Działania, obejmują 
okresy: 1973–1976 (I Program), 1977–1982 (II Program), 1983–1986 (III 
Program), 1987–1992 (IV Program), 1993–2001 (V Program), 2002–2012 
(VI Program) oraz do roku 2020 (VII Program pod nazwą „Dobrze żyć 
w granicach naszej planety”). Niezależnie od tego jednak za kamień mi-
lowy tworzonej polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska 

1 Por. Jednolity Akt Europejski, Dz.U. WE nr L 169 z 29 czerwca 1987 roku. 
2 Por. Ludwig Krämer, Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-

ten zum Umweltrecht 1992 bis 1994, EuGRZ 3–4 (1995), s. 45–53. Podobnie u Rudolfa 
Streinza, który podaje, że przed rokiem 1987 Wspólnota wydała w dziedzinie prawa ochro-
ny środowiska naturalnego ponad 200 aktów prawnych [w:] idem, Europarecht, Heidelberg 
2012, § 18, Rdnr 1165, s. 464.
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naturalnego wypada uznać dopiero Dyrektywę Rady nr 85/337 z 1985 
roku3 o ocenie zgodności ze środowiskiem określonych projektów pub-
licznych i prywatnych. Ze względu na wprowadzone dzięki niej standardy 
kontroli, można bez przesady porównać jej znaczenie do wspomniane-
go już tutaj, przełomowego w budowaniu wspólnotowej/unijnej polityki 
ochrony środowiska, art. 130r TWE [art. 191 TFUE].

1. Otoczenie regulacyjne unijnej ochrony środowiska 
naturalnego

Pomimo znaczących dokonań w dziedzinie prawa ochrony środowiska 
naturalnego, zastanawiające było i jest jednak nadal to, że do dzisiaj nie 
podjęto w materii prawa unijnego próby zdefiniowania terminu „środo-
wisko naturalne”. Otwiera to daleko idące możliwości interpretacyjne, 
nie zawsze – dodajmy – z korzyścią dla naturalnego otoczenia człowieka. 
Aczkolwiek owa mnogość pojęciowa nie zawsze zezwala na jednoznaczne 
ustalenia definicyjne w odniesieniu do terminu „środowisko naturalne”, 
umożliwia jednak przynajmniej jego rekonstrukcję. Już pierwsza, z roku 
1967, wielokrotnie zresztą nowelizowana dyrektywa uwzględniająca 
ochronę środowiska, wylicza bowiem w art. 2 następujące elementy inkry-
minowanego pojęcia: wody, powietrze oraz gleby, jak i wzajemne oddzia-
ływanie pomiędzy nimi z jednej strony, z drugiej natomiast – w odniesie-
niu do organizmów żywych4.

Podobnie czytamy w Dyrektywie Rady nr 75/439 z 19755 oraz Dyrek-
tywie Rady nr 82/883 z roku 19826, w których do pojęcia „środowisko” 
zaliczono explicite wody (także wody gruntowe), powierzchnię ziemi i jej 
warstwę spodnią oraz powietrze. We wspomnianej już tutaj Dyrektywie 

3 Por. Dyrektywa Rady nr 85/337 z 27 czerwca 1985 roku o ocenie zgodności ze środowi-
skiem określonych projektów publicznych i prywatnych, Dz.U. WE nr L 175 z 5 lipca 
1985 roku.

4 Por. Dyrektywa Rady nr 67/548 z 27 czerwca 1967 roku w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Dz.U. WE nr L 196 z 16 sierpnia 
1967 roku.

5 Por. Dyrektywa Rady nr 75/439 z 16 czerwca 1975 roku w sprawie unieszkodliwiania ole-
jów odpadowych, Dz.U. WE nr L 194 z 25 lipca 1975 roku, zastąpiona przez Dyrekty-
wę PE i Rady nr 2000/76 z 4 grudnia 2000 roku w sprawie spalania odpadów, Dz.U. WE 
nr L 332 z 28 grudnia 2000 roku.

6 Por. Dyrektywa Rady nr 82/883 z 3 grudnia 1982 roku w sprawie procedur nadzorowania 
i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z prze-
mysłu ditlenku tytanu, Dz.U. WE nr L 378 z 31 grudnia 1982 roku.
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Rady nr 85/337 znajdujemy natomiast takie oto elementy: człowieka, fau-
nę i florę, gleby, wody, powietrze, klimat oraz krajobraz, przy czym rów-
nież i tu wskazuje się na ich wzajemne oddziaływanie. W powyższym ze-
stawieniu autorzy dyrektywy, co zaskakuje, umieścili także dobra kultury.

Jeżeli uwzględnić przy tym wymienione w innych miejscach elemen-
ty środowiska naturalnego takie jak uciążliwość hałasu lub nieprzyjem-
nych woni7, zdrowie człowieka8, a wreszcie kopaliny, biotopy i systemy 
ekologiczne9, to można ostatecznie uznać, że na pojęcie środowiska natu-
ralnego w rozumieniu wspólnotowym składają się następujące –oddziału-
jące na siebie – elementy: człowiek, zwierzęta, rośliny, gleby i ich warstwa 
spodnia, wody, powietrze, klimat, biotopy oraz wszystkie systemy ekolo-
giczne, otoczenie i krajobraz, cisza i spokój, naturalne wonie oraz dobra 
kultury10. Tak przedstawiony skład przedmiotowego pojęcia implikuje za-
razem jeszcze jedną ważną uwagę, tę mianowicie, że ochrona środowiska 
naturalnego wynika z zamierzonego działania człowieka, a więc nie jest 
tym samym definiowana przez działającą, niejako samą z siebie, przyrodę.

Ten antropocentryczny punkt wyjścia w kwestii ochrony środowi-
ska dobrze dokumentują inne akty prawne Unii Europejskiej. Pośród nich 
pierwszorzędne znaczenie przyjdzie przypisać Uchwale Rady Unii Euro-
pejskiej z 1 lutego 1993 roku11, w której zarysowano wybiegający poza rok 
2000 program „O stały i słuszny ekologicznie rozwój”. Nowością tego pro-
gramu jako V Programu Działania było nie tylko przedstawienie wielkiej 
liczby danych dotyczących stanu i prognoz w zakresie rozwoju ochrony 

7 Por. Dyrektywa Rady nr 75/442 z 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów, Dz.U. WE 
nr L 194 z 25 lipca 1975 roku, zastąpiona Dyrektywą PE i Rady nr 2006/12 z 5 kwietnia 
2006 roku w sprawie odpadów, Dz.U. UE nr L 114 z 27 kwietnia 2006 roku.

8 Por. Dyrektywa Rady nr 86/278 z 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska, 
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, 
Dz.U. WE nr L 181 z 4 lipca 1986 roku.

9 Por. Dyrektywa Rady nr 90/220 z 23 kwietnia 1990 roku, dotycząca zamierzonego wprowa-
dzenia genetycznie zmienionych organizmów do środowiska, Dz.U. WE nr L 117 z 8 maja 
1990 roku, zmieniona przez Dyrektywę PE i Rady nr 2001/18 z 12 marca 2001 roku w spra-
wie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
i uchylająca Dyrektywę Rady nr 90/220, Dz.U. WE nr L 106 z 17 kwietnia 2001 roku.

10 Polski ustawodawca przez pojęcie środowisko rozumie „ogół elementów przyrodniczych, 
w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności po-
wierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”, 
Ustawa – Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U. RP z 2008 roku, nr 25, 
poz. 150.

11 Por. Rezolucja (Uchwała) Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, spotykają-
cych się w ramach Rady 1 lutego 1993 roku, dotycząca wspólnotowego programu polityki 
i działania w relacji do środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju – Wspólnotowy 
Program polityki i działania w relacji do środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwo-
ju, Dz.U. WE nr C 138 z 17 maja 1993 roku.
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środowiska w Europie12, ale wskazanie zagrożeń. Wymieńmy je tu nie tylko 
dla porządku, ale głównie dlatego, że jak rzadko który przykład – mogą 
one służyć unaocznieniu globalnych wyzwań, przed którymi stoimy, a któ-
re w przeważającym stopniu możemy rozwiązać jedynie wspólnymi siłami. 
Są to więc: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wód, rabunko-
wa gospodarka zasobów naturalnych, zmniejszanie liczby gatunków flory 
i fauny, degradacja otoczenia urbanistycznego oraz obszarów nadbrzeż-
nych, wreszcie problem odpadów przemysłowych i śmieci komunalnych.

Najwidoczniej lista ta wywołała skutek, skoro VI. Program Działania 
na lata 2002–2012 nie był już jedynie składnicą wzniosłych słów i jeszcze 
bardziej wzniosłych apeli, ale zawierał dostatecznie jasno określony kon-
cept działania13. Jego realizacja pozostawała jednak uzależniona – konieczne 
jest tutaj to podkreślenie – nie tyle od wielkości nakładów finansowych, ile 
od przyjęcia takich rozwiązań systemowych, które umożliwiałyby najszyb-
szą i najprostszą akomodację prawa wspólnotowego do krajowego porządku 
prawnego. Wszystko to za sprawą, wolno tutaj zaryzykować taką tezę, zmia-
ny jakościowej w unijnej polityce integracyjnej. Jeśli bowiem dotąd kolejne 
etapy integracji europejskiej wyznaczały w ostatnich latach wprowadzenie 
wspólnej waluty, zniesienie kontroli w ruchu osobowym (Schengen) czy też 
w interesującej nas tutaj dziedzinie, umożliwienie handlu prawami do emisji 
gazów cieplarnianych, tak w najbliższych latach rolę tę przejmie oddanie 
do dyspozycji konsumenta europejskiego dóbr publicznych.

Ochrona środowiska naturalnego jest takim dobrem publicznym – do-
brem publicznym wyjaśnijmy, które, w przeciwieństwie do wymienionych 
powyżej dla przykładu dóbr, nie jest charakteryzowane za pomocą rywali-
zacji oraz wyłączności w dostępie do nich. Strony uczestniczące w ochro-
nie środowiska profitują bowiem z tego udziału, nie naruszając korzyści 
innych uczestników, które wynikają z rzeczonej działalności (brak rywali-
zacji). Równocześnie oddziaływanie ochrony środowiska nie jest możliwe 
do zamknięcia w ramach granic narodowych (brak wyłączności).

Chcąc zatem zapewnić możliwie skutecznie najwyższy poziom do-
bra, jakim jest stan środowiska naturalnego, Unia Europejska musi przy 
jego generowaniu, uwzględniając wysoki stopień ochrony środowiska 

12 Por. Meinhard Schröder, Postulate und Konzepte zur Durchsetzbarkeit und Durchsetzung 
der EG-Umweltpolitik, NVwZ 4 (2006), s. 389–395 oraz Walter Frenz, Umweltschutz 
und Wettbewerbsfreiheit vor dem Hintergrund nachhaltiger Entwicklung, NuR 3 (2006), 
s. 138–145.

13 Por. Decyzja PE i Rady nr 1600/2002 z 22 lipca 2002 roku ustanawiająca Szósty Wspólno-
towy Program Działań w zakresie środowiska naturalnego, Dz.U. WE nr L 242 z 10 wrześ-
nia 2002 roku.
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u jednych bądź zanieczyszczenie tegoż u drugich, wykorzystywać su-
pranarodowy spill-over-effect swoich działań14. Najwidoczniej czyni(ła) 
to do tej pory – biorąc jedynie pod uwagę uregulowania traktatowe – bar-
dzo dobrze, skoro ich najnowsza wersja lizbońska, tj. Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE) pozostaje w tym względzie praktycznie 
taka sama jak ich nicejski poprzednik15.

2. Zasady działania prawa ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej

Gdyby uznać, że art. 191 ust. 1 TFUE w ramach unijnej polityki ochrony 
środowiska formułując cele, definiuje tak niejako rezultat, to ten sam arty-
kuł w ust. 2 opisuje drogę, a więc środki, które umożliwiają realizację tego 
zamierzenia16. Tego rodzaju rozwiązanie trudno uznać za typowe w ma-
terii prawa unijnego. Głównie dlatego, że w ramach innych polityk Unii 
Europejskiej czytamy wprawdzie również o celach, lecz ów zapis nie prze-
kłada się jednak najczęściej na polecenie kształtowania określonej polityki 
unijnej za pośrednictwem podanych zasad działania17.

Że tego rodzaju sytuacja wymusza na ustawodawcy krajowym zmia-
ny we własnym porządku prawnym, rozumie się samo przez się. Działanie 
to może tutaj przybrać naturalnie formę odpowiednich zmian prawnych, 
może być jednak także wynikiem kooperacji – zarówno na poziomie unij-
nym, jak i krajowym. Brak przy tym wypracowanych reguł współpracy po-
między państwami członkowskimi a Unią Europejską, także sądownictwem 
krajowym a unijnym18, nie pomniejsza tu znaczenia formuły kooperacji we-
dług art. 267 TFUE. Co więcej, obecnie kooperacja ta nigdzie indziej nie do-
chodzi tak dobitnie do głosu, jak właśnie w przypadku stosowania unijnych 
zasad ochrony środowiska naturalnego.

14 Por. Dirk T.G. Rübbelke, Europäische Klimapolitik – Zentral oder dezentral?, „Wirtschafts-
dienst” 2 (2004), s. 128–132.

15 Potwierdza dobrze ten fakt zestawienie przywołanych w niniejszym tekście niemieckich 
opracowań z ostatnich 10 lat z najnowszym i zarazem najobszerniejszym (ponad 1000 stron) 
jak do tej pory opracowaniem w dziedzinie unijnego prawa ochrony środowiska naturalnego 
Klausa Meßerschmidta, Europäisches Umweltrecht, München 2011.

16 Na temat różnicy pomiędzy celami albo zadaniami z jednej strony, z drugiej natomiast zasa-
dami ich realizacji patrz: Martin Burgi, Das Schutz- und Ursprungsprinzip im europäischen 
Umweltrecht, NuR 1 (1995), s. 11–15. Tu s. 13.

17 Por. Ludwig Krämer, Das Verursacherprinzip im Gemeinschaftsrecht. Zur Auslegung von 
Artikel 130r EWG-Vertrag, EuGRZ 15/16 (1989), s. 353–361. Tu s. 356.

18 Por. Stefan Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, Tübin-
gen 1999, s. 47 n.
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Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska

Analizując politykę ochrony środowiska, a dokładniej, szukając rozumie-
nia jej standardów przez unijnego ustawodawcę, natrafiamy w Traktacie 
z Lizbony na dwa następujące uregulowania. Pierwsze, czyli art. 114 ust. 
3 TFUE nakłada na Komisję Europejską konieczność uwzględnienia we 
wszystkich propozycjach dotyczących środowiska naturalnego (według 
art. 114 ust. 1 TFUE), potrzeby zapewnienia mu wysokiego poziomu 
ochrony. Podobnym celem mają się kierować w tym wypadku i Rada, 
i Parlament Europejski19.

Jeżeli spojrzymy natomiast na drugie uregulowanie, to jego lektura 
przyniesie takie oto stwierdzenie: art. 191 ust. 2 zdanie 1 TFUE formułuje 
ogólnie, że unijna polityka ochrony środowiska musi, uwzględniając zróż-
nicowane warunki w poszczególnych regionach Unii Europejskiej, podą-
żać w kierunku zapewnienia (utrzymania) wysokich standardów ochrony 
środowiska20. Takie wyłożenie obydwu wymienionych przepisów pozwala 
powiedzieć, że zawierają one w granicach swojego zakresu stosowania 
prawne zobowiązanie21, którego naruszenie może prowadzić albo do po-
stawienia zarzutu właśnie tego naruszenia, albo wręcz nieważności danego 
aktu prawnego22. Niezależnie od powyższego konieczne jest jednak zwró-
cenie uwagi, że pojęcie „wysoki poziom ochrony” nie oznacza bynajmniej 
„najwyższy…”, co rzecz jasna znacząco poszerza margines konieczności, 
ale i potrzeby bądź wreszcie – możliwości uwzględnienia w analizowa-
nym tu segmencie polityki unijnej aspektów gospodarczych oraz politycz-
nych zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i ich regionów.

Zawarta w art. 11 TFUE klauzula przekrojowa jest argumentem 
na rzecz tej interpretacji, która powiada, że uregulowanie art. 191 ust. 2 
zdanie 1 TFUE może być traktowane jako ogólna zasada działania, za-
równo w stosunku do innych – obowiązujących – wspólnotowych aktów 

19 Por. Werner Schroeder, Die Sicherung eines hohen Schutzniveaus für Gesundheits-, Um-
welt- und Verbraucherschutz im europäischen Binnenmarkt, DVBl. 4 (2002), s. 213–221. Tu 
s. 214.

20 Ibidem, s. 213 n.
21 Z literatury przedmiotu: Eberhard Grabitz / Christian Zacker, Die neuen Umweltkompeten-

zen der EWG, NVwZ 4 (1989), s. 297–303. Tu s. 300; Peter-Christian Müller-Graff, Die 
Rechtsangleichung zur Verwirklichung des Binnenmarktes, EuR 2 (1989), s. 107–151. Tu 
s. 136; Ingolf Pernice, Kompetenzordnung und Handlungsbefugnisse der Europäischen Ge-
meinschaft auf dem Gebiet des Umwelt- und Technikrechts, „Die Verwaltung” 1 (1989), 
s. 1–54. Tu s. 9; Winfried Haneklaus, Zur Verankerung umweltpolitischer Ziele im EWG-
Vertrag, DVBl. 21 (1990), s. 1135–1141. Tu s. 1138.

22 Por. orzeczenie TS UE z 14 lipca 1998 roku – C-284/95 – Safety Hitech Srl vs. S. & T. Srl, 
EuGH Slg. 1998, I-4301.
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prawnych, jak i stosujących je organów Unii Europejskiej. Inaczej mó-
wiąc, całość unijnych przepisów związanych z ochroną środowiska musi 
za punkt wyjścia przyjąć zapewnienie wysokiego poziomu tejże ochro-
ny, organy natomiast je stosujące podlegają obowiązkowi uwzględnia-
nia tego prawnego stanu wyjściowego23. Wszystko dlatego, że stosownie 
do wspomnianego art. 11 TFUE konieczne staje się w trakcie realizacji 
innych polityk wspólnotowych uwzględnianie właśnie wymogów ochrony 
środowiska.

Wykreśleniu granic nieostrego pojęcia, jakim bezsprzecznie jest „wy-
soki poziom ochrony”, nie pomaga konieczność uwzględnienia zróżni-
cowanych warunków w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. 
Jeżeli bowiem wziąć pod uwagę, że przypomnienie warunków ochrony 
we wzmiankowanych regionach służy jako condicio sine qua non do wy-
pracowania unijnej polityki ochrony środowiska według art. 191 ust. 3 
myślnik 2 TFUE, to art. 191 ust. 2 zdanie 1 może być wyłożony tylko 
w taki sposób, że zdefiniowanie „wysokiego poziomu ochrony” pozostaje 
uzależnione właśnie od warunków w tychże regionach. Tym samym poję-
ciu „wysokiego poziomu ochrony” nie może zostać przyznany żaden abso-
lutny, a jedynie względny charakter. Lub, jeszcze wyraźniej, w zależności 
od sytuacji w danym regionie można – zestawiając go ze średnim ustalo-
nym standardem „wysokiego poziomu’ – mówić albo o jego wyższym, 
albo też właśnie o niższym stopniu24.

Uznanie, ba włączenie wręcz zróżnicowanych warunków w poszcze-
gólnych regionach Unii Europejskiej jako elementu składowego w pojmo-
waniu ochrony środowiska prowadzi do stwierdzenia, że termin środowi-
sko znamionują tutaj cechy o charakterze lokalnym, a nie uniwersalnym, 
unijnym. Co więcej, jakość tak rozumianego definicyjnie środowiska może 
być oceniana jedynie w kontekście określonej sytuacji, czasu i przestrze-
ni. Spreparowane w taki sposób pojęcie nie może zostać jednak uznane 
za furtkę, dzięki której możliwe staje się obejście lege artis określonych 
wymogów unijnych. Głównie z tego powodu, że oznaczałoby to kuriozal-
ną interpretację art. 191 ust. 2 zdanie 1 TFUE w duchu potrzeby obniżania 
standardów w zakresie ochrony środowiska. I to tylko dlatego, nie ukry-
wajmy, ponieważ jest to jednak zabieg o wiele prostszy, aniżeli podołanie 
wysokim w tym względzie oczekiwaniom europejskiego ustawodawcy25.

23 Por. Astrid Epiney, Umweltrecht in der Europäischen Union, Köln 2005, s. 99.
24 Ibidem, s. 99–100.
25 Por. Eberhard Grabitz / Martin Nettesheim, Artikel 130r [w:] Eberhard Grabitz (Hrsg.), 

Kommentar zum EWG-Vertrag, München (zbiór uzupełniany corocznie), Rdnr. 71.
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Zasada zapobiegania

Wykładnia art. 191 ust. 2 zdanie 2 TFUE nie pozostawia żadnych wątpliwo-
ści: unijna polityka ochrony środowiska powinna respektować również zasa-
dy zapobiegania i troski o jego stan26. U podstaw przyjęcia takiego sposobu 
myślenia (działania) tkwi przeświadczenie, że powstawaniu ewentualnych 
szkód ekologicznych należy zapobiegać za pomocą środków profilaktycz-
nych. Inaczej mówiąc, lepiej do nich nie dopuszczać, niż je potem napra-
wiać. Wprowadzone rozróżnienie pomiędzy zapobieganiem a troską, niedo-
strzeżone zresztą przez Trybunał Sprawiedliwości (TS UE)27, ma i ten sens, 
że pozwala na podjęcie zapobiegawczego działania w tym drugim przypad-
ku już wtedy, gdy takie (potencjalne) niebezpieczeństwo może nastąpić.

Inaczej jest, jeśli mówimy o pierwszym przypadku. Tutaj celem (za)
stosowania odpowiednich środków nie jest bynajmniej samo potencjalne 
niebezpieczeństwo, ale istniejące praktycznie zagrożenie. Stąd nie sposób 
nie zgodzić z argumentacją tych, którzy uznają, że ponieważ zasada troski 
również obejmuje/zawiera środki zapobiegawcze pozwalające reagować 
na takie zagrożenie, to jest ona jednak przez to pojęciem szerszym, po-
jemniejszym od zasady zapobiegania28. Mając przy tym na uwadze, iż poj-
mowanie zasady troski nie jest wolne także od jednoznaczności29, należy 
wskazać przy jej analizie na dwa problemy:

 ● pierwszy stanowi obniżenie progu dopuszczalności zastosowania za-
pobiegawczych środków unijnych

 ● drugi natomiast – nazbyt pośpieszna redukcja treści zasady troski 
do przede wszystkim aspektu prewencyjnego.

Wprawdzie doświadczenie historyczne uczy, że szczególnie niebez-
pieczne są odwołania do interesu publicznego wówczas, kiedy jest on 

26 Por. Christian Calliess, Zur Maßstabswirkung des Vorsorgeprinzips im Recht, VerwArch 
3 (2003), s. 389–418.

27 TS UE formułuje zasadę zapobiegania (bez rozróżnienia na zapobieganie i troskę) w sposób 
następujący: „[…] należy do obowiązków Wspólnoty oraz państw członkowskich, na dro-
dze podjęcia odpowiednich kroków, które są właściwe, wyeliminować znane zagrożenia, 
szkodom ekologicznym na miejscu zapobiec, je pomniejszyć, i w miarę możliwości unie-
szkodliwić”, orzeczenie TS UE z 5 października 1999 roku – C 175/98 (Paolo Lirussi) oraz 
– C 177/98 (Francesca Bizarro) (sprawy połączone), EuGH Slg. 1999, I-6881, nr 51; podob-
nie w orzeczeniu z 22 czerwca 2000 roku – C 318/98 – (Giancarlo Fornasar i in.), EuGH 
Slg. 2000, I-4785.

28 Por. Gertrude Lübbe-Wolff, IVU-Richtlinie und Europäisches Vorsorgeprinzip, NVwZ 
8 (1998), s. 777–785.

29 Por. Ivo Appel, Europas Sorge um die Vorsorge. Zur Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, NVwZ 4 (2001), s. 395–398.
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ubrany w ideowe girlandy z najwyższej półki ludzkich cnót, jednak twier-
dzenie, że w imię (oczywiście tylko szlachetnych) wartości można prze-
chodzić do porządku dziennego nad jednostkowymi zastrzeżeniami zyska-
ło sobie w ochronie środowiska prawo obywatelstwa. Stąd odwoływanie 
się do interesu ogółu może być traktowane w tej dziedzinie jako wystar-
czający powód naruszania interesu podmiotów prywatnych. Podkreślmy 
jednak: interesu, ale nie praw.

Barierą, która skutecznie chroni przed naruszaniem wspomnianych 
praw pod pozorem naruszania jedynie interesu jednostkowego, jest stosowa-
nie zasady proporcjonalności (współmierności): tyle środków – ile niebez-
pieczeństwa. Przekonanie o skuteczności tej zasady30, aczkolwiek na pierw-
szy rzut oka przekonujące, nie do końca znajduje jednak oparcie w praktyce. 
Nawet jeśli bowiem uznać orzeczenie TS UE31 za miarodajne również w sto-
sunku do ochrony środowiska, to i tak niejasny pozostanie zarówno zasięg 
obowiązywania rzeczonej zasady, jak i przypisane do niej instrumentarium32.

Zupełnie inaczej jest natomiast, gdy odczytujemy zasadę troski li tyl-
ko w kategoriach stosowania środków prewencyjnych. Tego rodzaju za-
bieg prowadzi bowiem do zubożenia wymienionej zasady. Tymczasem, 
o czym nie zawsze (chce) się pamięta(ć), sens troski o stan środowiska 
da się wyłożyć i w taki sposób, że konieczne są działania wyprzedzające, 
a nie tylko zapobiegające, nawet jeśli byłyby one najbardziej wielopłasz-
czyznowe. Głównym celem tak rozumianej troski jest bowiem zachowa-
nie równowagi pomiędzy eksploatacją a ochroną środowiska naturalnego 
człowieka i tym samym minimalizowanie ewentualnych szkód33.

Zasada naprawiania szkody u źródła

Także i tutaj punkt wyjścia naszych rozważań stanowi uregulowanie art. 
191 ust. 2 zdanie 2 TFUE. Jego analiza pozwala powiedzieć, że realizacja 
tytułowej zasady sprowadza się nie tylko do udzielenia odpowiedzi na py-
tanie o miejsce i czas, ale przede wszystkim o sposób usunięcia danego 

30 Por. Werner Schroeder, op.cit., s. 217.
31 W tym tzw. BSE orzeczeniu czytamy m.in.: „Jeśli zachodzenie i zasięg niebezpieczeństwa 

dla zdrowia ludzkiego nie jest pewny, to mogą organy [publiczne] podjąć środki ochrony, 
bez konieczności odczekania, aż przedłożenie i rozmiar tego niebezpieczeństwa zostanie 
dostatecznie jasno przedstawiony”, orzeczenie TS UE z 5 maja 1998 roku – C-180/96 – Ver-
einigtes Königreich vs. Kommission, EuGH Slg. 1998, I-2265, nr 90.

32 Por. Dieter H. Scheuing, Instrumente zur Durchführung des Europäischen Umweltrechts, 
NVwZ 5 (1999), s. 475–485.

33 Por. Astrid Epiney, op.cit., s. 103.
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zagrożenia bądź szkody ekologicznej. Wykładnia wymienionego artykułu 
nie pozostawia w tym względzie wątpliwości: unijny ustawodawca ocze-
kuje eliminacji zagrożeń i szkód na miejscu ich powstawania. I co ważne, 
najszybciej jak to jest tylko możliwe34.

Prostota powyższej interpretacji nie powinna nas jednak mylić. Gdyby 
bowiem celem tak wyłożonej zasady było jedynie osiągnięcie stanu ekolo-
gicznej równowagi, więcej – stworzenie bezpiecznego środowiska natural-
nego, to byłaby ona duplikowaniem zasady zapobiegania i troski. Tymcza-
sem, o ile ostatnia wspomniana zasada zaledwie informuje, jakie warunki 
muszą zachodzić, aby określony środek zapobiegawczy mógł zostać albo 
powinien być zastosowany, o tyle zasada naprawiania szkody stwierdza 
dodatkowo, kiedy i gdzie dany środek może lub musi znaleźć takie zasto-
sowanie35. Naturalnie, i w jednym, i w drugim przypadku z uwzględnie-
niem przedstawionej powyżej zasady proporcjonalności (współmierności).

Zasada odpowiedzialności sprawcy („zanieczyszczający płaci”)

Kolejne enumeratywne wyliczenie art. 191 ust. 2 zdanie 2 TFUE prowadzi 
nas do wskazania nie tyle stopnia odpowiedzialności sprawcy, ile powią-
zania szkodzenia środowisku (umyślnego bądź nie) z koniecznością jego 
finansowego zadośćuczynienia. To ostatnie rozumiane w formie albo po-
mniejszenia rozmiarów powstałego zagrożenia/szkody ekologicznej, albo 
wręcz usunięcia wynikłych z niej skutków. Przyjęte rozwiązanie jest o tyle 
nietypowe, że odrzuca tzw. zasadę wspólnego ponoszenia kosztów szkód 
ekologicznych, według której za skutki takich szkód odpowiada społe-
czeństwo, czyli w konsekwencji wszyscy podatnicy36.

Jeżeli przyjrzeć się stronie finansowej zasady odpowiedzialności spraw-
cy dokładniej, to wolno o tej zasadzie również powiedzieć, że wymaga inter-
nalizacji zewnętrznych (ekologicznych) kosztów. To po pierwsze. Po drugie 
natomiast, że tak zwiększona kosztowość procesu sterowania wpływa ha-
mująco na szkodliwe w stosunku do środowiska naturalnego zachowanie. 
Trudno w tej sytuacji nie zauważyć, że zasada odpowiedzialności sprawcy 
przeistacza się tak oto z klasycznego instrumentu prawnego (politycznego) 
w typowe narzędzie ekonomiczne. Aczkolwiek zamiana ta nie jest sama 

34 Por. Stefan Schmitz, Die Europäische Union als Umweltunion, Berlin 1996, s. 160.
35 Por. Martin Burgi, Das Schutz- und Ursprungsprinzip im europäischen Umweltrecht, NuR 

1 (1995), s. 11–15.
36 Por. Johannes Caspar, Europäisches und nationales Umweltverfassungsrecht [w:] Hans-

-Joachim Koch (Hrsg.), Umweltrecht, Köln-Berlin-München 2007, s. 53.
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w sobie niczym niewłaściwym, to byłoby tu jednak nieroztropnie zamykać 
oczy na fakt trudności wyznaczenia (określenia) taryfikatora kosztów szkód 
ekologicznych, zadowalającego zarówno podmioty zainteresowane ochroną 
środowiska, jak i jego wykorzystaniem do celów ekonomicznych37.

W toku naszych rozważań konieczne jest również wskazanie, iż art. 
191 ust. 4 akapit 1 TFUE nie nadaje Unii kompetencji do prowadzenia 
na zewnątrz polityki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, ale 
wręcz ją zakłada. Kompetencja ta wynika bowiem z uregulowania art. 192 
ust. 1 TFUE w połączeniu właśnie z art. 191 ust. 4 akapit 1 TFUE. Wy-
kładnia ta, aczkolwiek nieciesząca się w literaturze przedmiotu powszech-
nym uznaniem38, znajduje jednak oparcie w tzw. orzeczeniu AETR Try-
bunału Sprawiedliwości39, które powiada, że jeśli Unia jest uprawniona 
(wewnętrznie) do realizacji określonego celu, to posiada ona również wy-
łączną kompetencję na tym polu na zewnątrz, o ile zewnętrzne działanie 
dla uskutecznienia tego celu jest konieczne.

Klauzula przekrojowa

Przyjęcie klauzuli przekrojowej (art. 11 TFUE) jako jeszcze jednej zasady 
do zbioru reguł dotyczących unijnego działania w zakresie ochrony śro-
dowiska nie wymaga dłuższych zabiegów40. Za cały komentarz wystarczy 
tutaj wskazanie, że polityka ochrony środowiska – jeśli ma być skuteczna 
– nie może być uprawiana w sposób wyizolowany od pozostałych poli-
tyk (działań) Unii Europejskiej. Określając in brevi, musi ona uwzględniać 
działania innych, ale też i być przez innych brana pod uwagę.

Szczególne znaczenie analizowanej klauzuli nie bierze się przy tym 
ani z włączenia jej w formie art. 6 TWE (obecnie art. 11 TFUE) do I czę-
ści Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską41, ani z uzupełnienia 
tegoż artykułu o formułę konieczności uwzględnienia przez (wówczas) 

37 Ibidem.
38 Por. Jürgen Basedow, Die Europäische Gemeinschaft als Partei von Übereinkommen des 

einheitlichen Privatrechts [w:] Ingeborg Schwenzer / Günter Hager (Hrsg.), Festschrift für 
Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, Tübingen 2003, s. 165–188. Tu w szczególności 
s. 170, 174 i 187. Także Rolf Schwartmann, Private im Wirtschaftsvölkerrecht, Tübingen 
2005, s. 392–414.

39 Por. orzeczenie TS EWG z 31 marca 1971 – Rs. 22/70 – Kommission vs. Rat, EuGH Slg. 
1971, s. 263 n.

40 Por. Christian Calliess, Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur 
Umsetzung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl. 11 (1998), s. 559–568.

41 Stosownie do rewizji amsterdamskiej z 2 października 1997 roku, Dz.U. WE nr C 
340 z 10 listopada 1997 roku.
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Wspólnotę potrzeby zrównoważonego rozwoju przy ustalaniu oraz reali-
zacji jej polityk i działań. Daleko ważniejsze znaczenie należy bowiem 
przypisać wyłożonemu implicite w tym uregulowaniu związkowi przyczy-
nowo-skutkowemu między realizacją polityki ochrony środowiska przez 
państwa członkowskie a potrzebą odwołania się przez nie właśnie do klau-
zuli przekrojowej42. Jeżeli bowiem pamiętamy, że polityka ochrony środo-
wiska należy do domeny wykonawczej państw członkowskich, to zrozu-
miała jest w tej sytuacji konieczność wzięcia pod uwagę również innych 
polityk. Właściwą ich koordynację oraz spójność może zapewnić zatem 
tylko respektowanie mechanizmu klauzuli przekrojowej.

Uważna analiza art. 11 TFUE prowadzi do jeszcze jednego wniosku. 
Tego mianowicie, że w przypadku klauzuli przekrojowej mowa nie jest by-
najmniej o niewiążącej deklaracji działania, ale właśnie o wiążącym uregu-
lowaniu prawnym. Podkreśla to zresztą najlepiej użycie w tymże artykule 
określenia, że wymogi ochrony środowiska „muszą być brane pod uwagę”. 
Ponieważ sformułowanie to zostało przejęte do art. 11 TFUE z dawnego art. 
6 TWE, można przyjąć, że ustawodawca unijny nie widzi potrzeby żadnych 
zmian co do zakresu sformułowanych w art. 191 ust. 1 i 2 TFUE „wymogów 
ochrony środowiska”. Jedyną różnicą w zapisie art. 6 TWE i art. 11 TFUE 
jest to, że art. 6 TWE odwołuje się do „polityk i działań Wspólnoty, o któ-
rych mowa w artykule 3 [TWE]”, gdy tymczasem art. 11 TFUE wspomi-
na zaledwie o „politykach i działaniach Unii”, bez sprecyzowania jednakże 
miejsca ich lokalizacji w Traktacie. Za wspomnianą zmianą nie idzie jednak 
w parze zmiana co do treści, gdyż wspólnotowe polityki i działania są w tym 
przypadku zgodne z unijnymi43.

3. Unijna ochrona środowiska naturalnego: między lex 
specialis a lex generalis

Przekrojowy charakter ochrony środowiska obliguje Unię Europej-
ską do prowadzenia spójnej polityki we wspomnianym zakresie w ta-
kim stopniu, w jakim pozwala na to albo zapis traktatowy, albo zasada 

42 Por. Christian Calliess, op.cit., s. 564.
43 Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniem Jörga Philippa Terhechtego, jakoby regulacja liz-

bońska art. 6 TWE [art. 11 TFUE] oznaczała w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go utratę „eksponowanego miejsca” w nowym traktacie; idem, Der Vertrag von Lissabon: 
Grundlegende Verfassungsurkunde der europäischen Rechtsgemeinschaft oder technischer 
Änderungsvertrag?, EuR 2 (2008), s. 143–189. Tu s. 176.
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współmierności. Ale nie tylko. Integralność ochrony wymaga bowiem 
również odwołania się do art. 114 TFUE, tj. do wynikającego zeń ogól-
nego zadania harmonizacji prawnej narodowych porządków prawnych 
w ramach Unii. Bez wątpienia, klauzula przekrojowa poważnie ułatwia ten 
proces, jeśli zważyć konieczność uwzględnienia tak różnych polityk, jak 
rolnictwo, przemysł, komunikacja i transport, energetyka, badania nauko-
we, edukacja oraz turystyka44.

Jeśli przyjmiemy, że precyzyjne określenie zasięgu prawnego art. 11 
TFUE nastręcza (nadal) trudności, to konieczne staje się wyliczenie przy-
czyn, które za ten stan rzeczy odpowiadają. Za pierwszą możemy uznać 
obszar zastosowania klauzuli przekrojowej. Jej materialny obszar zasto-
sowania, wyłożony szeroko, pozwala bowiem przedstawić rzeczoną klau-
zulę nie jako zawężenie działania do określonych w Traktacie dziedzin, 
ale jako zasadę obejmującą całość unijnego działania. Niemniej jednak 
niejasne pozostaje, czy zobowiązanie do działania według art. 11 TFUE 
odnosi się (tylko) do kształtowania danej polityki unijnej, czy też raczej 
mowa tutaj jedynie o określonym unijnym środku działania45. Aczkolwiek 
doktryna nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi, pozostaje bezsprzeczne, 
że odniesienie do pojedynczych środków działania nie może być zrozu-
miane jako konieczność każdorazowego przywoływania w ich przypadku 
wymogów ochrony środowiska. Gdyby bowiem tak było nie oznaczałoby 
to niczego innego jak to, że wzmiankowane przywołanie w innym środku 
działania nie jest możliwe.

Sens powyższej wykładni da się również określić i w taki sposób, 
że w ramach działalności unijnej brane są pod uwagę właśnie wymogi 
ochrony środowiska. Czy to odwołanie następuje zawsze w tym samym 
akcie prawnym, czy też nie, pozostaje dla osiągnięcia założonego celu 
obojętne. To pozwala więc ostatecznie powiedzieć, że odwołanie do dzia-
łania w art. 11 TFUE można jedynie tak interpretować, iż żadne unijne 
działania nie mogą zostać podjęte, o ile nie zostaną uwzględnione równo-
cześnie wymogi ochrony środowiska.

Jeżeli pierwszą przyczynę trudności interpretacyjnych art. 11 TFUE 
stanowi zasięg obszaru zastosowania klauzuli przekrojowej, to w przypad-
ku drugiej są nimi punkty odniesienia. Ujmując problem zarówno z syste-
matycznej, jak i teleologicznej perspektywy, można powiedzieć, że w trak-
cie stosowania klauzuli przekrojowej uwzględniane aspekty, tj. wymogi 

44 Por. Johannes Caspar, op.cit., s. 53.
45 Por. Christian Calliess, op.cit., s. 566.
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ochrony środowiska, powinny być tak szeroko wyłożone, iż możliwa by-
łaby ich synonimizacja z całościową polityką ochrony środowiska według 
art. 191 TFUE46. Owa uwaga ma i taki sens, że izolowanie tego bądź inne-
go aspektu w analizowanej dziedzinie prowadziłoby nieuchronnie do wy-
paczenia rzeczywistego obrazu zależności między potrzebą ochrony śro-
dowiska a koniecznością jego wykorzystywania do celów gospodarczych.

O ile systematyka umożliwia wskazanie (właściwych) proporcji 
w sposobie percepcji ochrony środowiska, o tyle teleologiczna interpre-
tacja w przypadku klauzuli przekrojowej prowadzi do wniosku, że pod-
kreślanie związku przyczynowo-skutkowego art. 191 TFUE i innych ar-
tykułów tego Traktatu nie jest zabiegiem ani sztucznym, ani tym bardziej 
przypadkowym. Inaczej oznaczałoby to przecież, że zdefiniowane przez 
unijnego ustawodawcę oczekiwania w odniesieniu do jego polityki ochro-
ny środowiska są jedynie składnicą szczytnych haseł i apeli. Że tak nie jest, 
dowodzi tymczasem unijny wymóg uwzględniania w działaniu wspierania 
polityki zrównoważonego rozwoju. Stąd, jak żadna inna, może być potrak-
towana klauzula przekrojowa właśnie dlatego jako wehikuł przenoszenia 
zasady zrównoważonego rozwoju do innych polityk unijnych47.

Powyższe rozważania nie wyjaśniają jednak – trzecia przyczyna – do-
statecznie wyczerpująco, w jaki sposób, lub inaczej – jakie wartości wa-
gowe można (należy) przypisać poszczególnym wymogom ochrony śro-
dowiska. Wprawdzie klauzula przekrojowa pozwala przyjąć bez obawy 
popełnienia błędu, że podkreślenie znaczenia kwestii ekologicznych znaj-
duje swoje odbicie w unijnym działaniu, to jednak wypowiedź ta nie jest 
bynajmniej równoważna z twierdzeniem, iż dzięki klauzuli przekrojowej 
są one traktowane priorytetowo. Przeczy temu zresztą konstrukcja Trakta-
tu, według którego poszczególne polityki uprawia Unia równolegle. Ten 
sam tok myślenia potwierdza także uregulowanie art. 192 ust. 2 TFUE, 
które w formie enumeratywnie wyliczonych wyjątków pozostaje, z jednej 
strony, przykładem lex specialis, z drugiej jednakże sytuuje je po stronie 
rozwiązań wymagających konsultacji – co jest nowością w lizbońskiej 
wersji Traktatu – z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-
-Społecznym i Komitetem Regionów.

Świadomość istnienia przedstawionego stanu faktycznego uprawnia 
zatem jedynie do wyrażenia tego sądu, że zastosowanie klauzuli przekrojo-
wej w rozumieniu art. 11 TFUE skutkuje uznaniem kwestii ekologicznych 

46 Por. Astrid Epiney, op.cit., s. 111.
47 Ibidem, s. 112.
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jako części składowych planowanego działania Unii. W jaki sposób 
to uznanie ma przebiegać, ów artykuł nic jednak nie mówi, więc ze sto-
sowania klauzuli przekrojowej nie da się wyprowadzić żadnej hierarchii 
celów. Stąd uwzględnianie wymogów i celów ochrony środowiska musi 
następować każdorazowo oddzielnie dla danej polityki (działania) Unii 
Europejskiej. Jednocześnie jednak, à rebours, zastosowanie klauzuli prze-
krojowej nakłada na strony zobowiązanie uwzględnienia we wszystkich 
politykach (działaniach) unijnych właściwych środków odpowiadających 
wymogom ochrony środowiska naturalnego48.

Tak wyrażona opinia prowadzi następnie do konstatacji, że wymienio-
ne zasady ochrony środowiska naturalnego (tutaj przykładowo analizowa-
na zasada zapobiegania bądź troski o stan środowiska) są wystarczającym 
powodem do uwzględniania ich w formie lex generalis w innych polity-
kach Unii Europejskiej. Można więc tutaj sformułować tezę, że znaczenie 
art. 11 TFUE wykracza poza treść określonych celów działania Unii, acz-
kolwiek nie jest ono tożsame z generalnym prymatem ochrony środowiska 
w stosunku do pozostałych polityk unijnych.

Tę niejednoznaczność interpretacyjną oświetla dobrze z jeszcze innej 
strony orzeczenie TS UE dotyczące postępowania ofertowego w sektorze 
publicznym według kryteriów prawa unijnego. Jego sens da się sprowa-
dzić do wskazania, że w przypadku uwzględnienia aspektów z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego przez jednego z oferentów, jego oferta 
przeważa w zestawieniu z inną ofertą, nawet jeśli ta ostatnia jest korzyst-
niejsza ekonomicznie49.

Przy wszystkich tych uwagach nie sposób pominąć milczeniem, że art. 
191 ust. 3 TFUE zawiera tzw. wytyczne postępowania – lub inaczej – kry-
teria wyważenia przy kolizji dóbr prawnych (interesów), których uwzględ-
nienie w unijnej polityce ochrony środowiska jest konieczne. Mowa tutaj 
o dostępnych danych naukowo-badawczych, warunkach środowiska natu-
ralnego w różnych regionach Unii, potencjalnych korzyściach i kosztach, 
które mogą wynikać z działania lub zaniechania działania oraz o gospodar-
czym i społecznym rozwoju Unii jako całości, jak również o zrównoważo-
nym rozwoju jej regionów.

48 Por. Martin Wasmeier, Die Integration des Umweltschutzes als allgemeine Auslegungsregel 
des Gemeinschaftsrechts. Das EuGH-Urteil vom 10.6.1999 – Rs. C-346/97, Braathens Sve-
rige AB (Transwede Airways), EWS 1999, 354, EWS 2 (2000), s. 47–52.

49 Por. orzeczenie TS UE z 17 września 2002 – C-513/99 – Concordia Bus Finland Oy Ab, 
uprzednio Stagecoach Finland Oy Ab vs. Helsingin kaupunki i HKL-Bussiliikenne, EuGH 
Slg. 2002, I-07213.
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Ponieważ wspomniane kryteria przy opracowywaniu polityki w dzie-
dzinie ochrony środowiska naturalnego Unia jedynie „uwzględnia”, nie 
stanowią one tym samym warunku koniecznego do podjęcia z jej strony 
działania. Co więcej, nie wpływają one ani na kształt, ani też na zasięg 
unijnych kompetencji. Tak sformułowane dictum jest jednak myślowym 
zaułkiem. Głównie dlatego, że przypadek art. 191 ust. 3 TFUE wybornie 
dowodzi, że mowa tu o prawnie wiążącym uregulowaniu, które nie stoi 
do dyspozycji unijnego ustawodawcy50.

Zawartość art. 191 ust. 3 TFUE jest pomimo to ograniczona, ponie-
waż ustawodawca unijny uwzględnia (jednak) wspomniane aspekty, nawet 
jeśli z nakazu uwzględnienia nie można wyprowadzić określonego skutku. 
Tym samym konieczne staje się w przeprowadzanych rozważaniach wzię-
cie pod uwagę właśnie zasady wyważenia przy kolizji dóbr prawnych (in-
teresów). I to zarówno w trakcie samego postępowania, jak i w odniesieniu 
do skutku stanowienia prawa51. Ponieważ wzmiankowane kryteria oraz 
wynikający z nich wymóg wyważenia pozwalają jedynie w mocno ograni-
czonym wymiarze wytyczyć ramy takiego stanowienia prawa, to każde ich 
naruszenie musi zostać tutaj uznane za bardzo trudne do udowodnienia. 
Jeśliby ono jednak zaistniało, to jedynym wyjściem jest uznanie owego 
aktu prawnego za nieważny52.

Wspomniana nieważność pokazuje dowodnie, że przedstawione zasa-
dy mają charakter wiążącej natury. Nie zmienia tego stanu rzeczy ani ich 
stosunkowo nikły stopień określoności treściowej, ani szeroka swoboda 
działania unijnego ustawodawcy. Także argument, iż zawarte w art. 191 
ust. 1–3 TFUE dyspozycje nie noszą znamion – wolno je tak porównać – 
formuł matematycznych, musi zostać tutaj oddalony i uznany jako niema-
jący wpływu na prawny charakter tych norm53. Przyjmując więc za pew-
nik, że potrzeba wykładni określonej normy nie ma nic wspólnego z jej 
prawnym obowiązywaniem, musimy wskazać, iż taki związek powstaje 
przy normach konstruowanych w trybie warunkowym, bądź końcowym 
(finalnym). Taka konstrukcja obejmuje zaś, bez wątpienia, analizowane 
zasady, i to nawet wtedy, gdy nie zawsze można w konkretnym przypadku 
podać pożądane rozwiązanie54.

50 Por. Rudolf Streinz, op.cit., § 18, Rdnr 1165–1179, s. 464–469.
51 Por. Astrid Epiney, op.cit., s. 114.
52 Por. orzeczenie TS UE z 14 lipca 1998 roku – C-284/95 – Safety Hitech Srl vs. S. & T. Srl, 

EuGH Slg. 1998, I-4301.
53 Por. Ivo Appel, op.cit., s. 395.
54 Por. Gerd Winter, Umweltrechtliche Prinzipien des Gemeinschaftsrechts, ZUR Sonderheft 

(2003), s. 137–145. Tu s. 139.
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Zupełnie inne znaczenie należy natomiast przypisać zawartym w art. 
191 ust. 2 TFUE zasadom, jeśli spojrzeć na nie jako na legitymizację unij-
nego działania. Ponieważ prawo pochodne może być tworzone na pod-
stawie właśnie prawa traktatowego, to należy przyznać wzmiankowanym 
zasadom charakter precyzujący analizowane działanie (postępowanie) 
w obrębie Unii Europejskiej. Przy tym atoli zastrzeżeniu, że termin „pre-
cyzujący” nie może zostać tu odczytany jako nakazujący.

W tej sytuacji nie traci na aktualności sformułowane przez Martina 
Zuleega55 już w okresie dyskusji nad Jednolitym Aktem Europejskim po-
jęcie „zasady możliwie najlepszej ochrony środowiska”. Jeżeli zgodzić się 
bowiem z twierdzeniem, że zapis kolejnych rewizji traktatowych56, a więc 
obecnie art. 11; art. 114 ust. 3, 4; art. 191 ust. 2 oraz art. 193 TFUE pozwa-
la odczytać tendencję objęcia środowiska naturalnego możliwie najlepszą 
ochroną, to trudno odmówić uznania tej części materii prawa unijnego 
za zasadę w rozumieniu Zuleega. To z jednej strony.

Z drugiej natomiast – nie sposób nie usłyszeć głosów krytycznych. 
Podnosi się bowiem zasadnie, że wprawdzie istotne treści tak rozumianej 
zasady dadzą się wyprowadzić z zapisu traktatowego, lecz nie jest to by-
najmniej równorzędne z jego jednoznaczną wykładnią. I jakby tego było 
mało, podkreśla się dodatkowo, że w orzecznictwie unijnego Trybunału 
Sprawiedliwości nie dają się w tym względzie odszukać żadne punkty za-
czepienia. Tego stanu rzeczy nie może poza tym zmienić najbardziej nawet 
obszerna dyskusja, którą – o ile kwerenda nie myli – prowadzi się prawie 
wyłącznie w niemieckiej literaturze przedmiotu57.

Szczegółowość przeprowadzanej tutaj analizy upoważnia zarazem 
do wskazania jeszcze jednego aspektu, a mianowicie kwestii finansowa-
nia i realizowania unijnej polityki ochrony środowiska naturalnego według 
art. 192 ust. 4 i 5 TFUE. Stosownie do art. 4 ust. 2 lit. e) TFUE Unia Euro-
pejska dzieli swoją właściwość kompetencyjną w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego z państwami członkowskimi. Jeśli się jednak uwzględni 
zapis art. 192 ust. 4 TFUE, to okazuje się, że jej realizację i finansowanie 
pozostawia Unia najwyraźniej samym państwom członkowskim. Jednakże 

55 Por. Martin Zuleeg, Vorbehaltene Kompetenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft auf dem Gebiete des Umweltschutzes, NVwZ 4 (1987), s. 280–286.

56 Por. Astrid Epiney, Die umweltpolitischen Handlungsprinzipien in Art. 130r EGV: politi-
sche Leitlinien oder rechtsverbindliche Vorgaben? Zu den Urteilen des EuGH in den Rs. 
C-284/95, C-341/95 (Safety Hi-Tech) vom 14.7.1998, NuR 4 (1999), s. 181–185 oraz Alex-
ander Jannasch, Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts auf den vorläufigen Rechtsschutz, 
NVwZ 5 (1999), s. 495–502.

57 Por. Astrid Epiney, Umweltrecht, s. 118. Tamże dalsze przykłady.
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nie do końca. Uregulowanie tego samego artykułu w ust. 5 powiada bo-
wiem wyraźnie, że w przypadku niewspółmiernego obciążenia finanso-
wego danego państwa członkowskiego przy wykonywaniu wyznaczonych 
w art. 191 TFUE celów, przewiduje się wdrożenie przez Unię odpowied-
nich środków (zaradczych) w formie przejściowych regulacji wyjątko-
wych lub/i wsparcia finansowego z Funduszu Spójności.

To, że przedstawione uregulowania nie są sztywnym gorsetem praw-
nym, krępującym politykę ochrony środowiska naturalnego poszczegól-
nych państw członkowskich, pokazuje najlepiej art. 193 TFUE. Zawarta 
tam dyspozycja jest bowiem jednoznaczna w swojej wymowie: „Środki 
ochronne przyjęte na podstawie artykułu 192 nie stanowią przeszkody dla 
Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygory-
stycznych środków ochronnych”. Nawet wtedy, gdy czytamy dalej w tym 
samym artykule, że „Środki te muszą być zgodne z Traktatami. Są one 
notyfikowane Komisji”. Przedmiotowe „środki ochronne” są bowiem 
w rozumieniu ustawodawcy unijnego jedynie minimalnymi wymogami, 
których – rzecz jasna – podnoszenie przez państwa członkowskie jest jak 
najbardziej dopuszczalne58.

Przedstawione rozważania – jakkolwiek byłyby istotne – nie mogą 
i nie powinny przesłonić kwestii o wiele ważniejszej, a mianowicie 
(praktycznej) realizacji unijnego prawa ochrony środowiska59. Wiemy, 
że implementacja tego prawa do porządku krajowego jest często (mocno) 
spóźniona, niekiedy niepełna, innym razem natomiast dokonana niepra-
widłowo60. Tym, co jedynie zaskakuje, jest obserwacja, że dzieje się tak, 
tout court, niezależnie od ustroju państwa członkowskiego, struktury wy-
konywania w nim (przez nie) władzy, a wreszcie możliwości (zdolności) 
jego administracji.

58 Por. Christoph Vedder / Wolff Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungs-
vertrag, Baden-Baden 2007, s. 629.

59 Por. Silke Albin, Zwangsgelder, Mittelkürzung und Umweltinspektionen – Neueste Entwick-
lungen bei der Vollzugskontrolle von EU-Umweltrecht, DVBl. 20 (2000), s. 1483–1492.

60 Por. Horst Sendler, Deutsche Schwierigkeiten mit dem EG-Recht. Zur Misere der Umset-
zung von EG-Umweltschutz-Richtlinien, NJW 39 (2000), s. 2871–2872; Eckard Rehbinder / 
Rainer Wahl, Kompetenzprobleme bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien, NVwZ 
1 (2002), s. 21–28; Andreas Fisahn, Probleme der Umsetzung von EU-Richtlinien im Bun-
desstaat, DÖV 6 (2002), s. 239–246.
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