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Wstęp
Zgodnie z art. 17 traktatu o Unii Euro
pejskiej, komisja Europejska (dalej: „kE”, 
„komisja”) czuwa nad stosowaniem trak
tatów i środków przyjmowanych przez 
instytucje na ich podstawie oraz nadzo
ruje stosowanie prawa UE pod kontrolą  

trybunału sprawiedliwości Unii Euro
pejskiej (tsUE)1. Uprawnienia te sprawia
ją, że kE tradycyjnie określana jest mia
nem strażniczki traktatów2. w sformu
łowaniu tym zawiera się zasadnicza treść 
podstawowej funkcji kontrolnej kE – kon
trola transpozycji, stosowania i egzekwo
wania prawa UE przez państwa członkow
skie3. poza zakresem niniejszego artykułu 

Nadzór Komisji Europejskiej nad implementacją prawa Unii

Postępowanie naruszeniowe 
jako forma kontroli

podstawową funkcją kontrolną komisji Europejskiej jest czuwanie nad 
wdrażaniem prawa wspólnotowego do systemów krajowych państw 
członkowskich UE. postępowanie naruszeniowe stanowi jedno z głów
nych narzędzi wymuszania na danym państwie zapewnienia prze
strzegania prawa unijnego. autor przedstawia zarówno problematykę  
kontrolną, jak i mechanizmy zapewniające skuteczność systemu imple
mentacji prawa unijnego od strony komisji a  także z  pozycji krajów 
członkowskich. w doktrynie wyróżnia się kilka etapów wdrażania, które  
zostały dokładnie omówione.

1 W artykule dla uproszczenia przyjęto skrót TSUE dla oznaczenia organu sądowego UE, a wcześniej WE, 
EWWiS i EWG.

2 Por. E. Gianfrancesco: Article 17 [w:] H.J. Blanke, S. Mangiameli (red.): The Treaty on European Union 
(TEU), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, s. 689 i 690.

3 W niniejszym artykule pojęcie implementacja odnosi się do zapewnienia pełnej skuteczności prawu 
UE, a pojęcia transpozycja lub wdrożenie – do wydania przepisów mających zapewnić skutek prawu 
UE w prawie krajowym. Odnośnie do szczegółowego rozróżnienia między transpozycją a implementacją
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pozostają zatem inne uprawnienia komisji, 
wynikające z odrębnych przepisów, niż 
art. 258 i art. 260 traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (tFUE), nawet 
jeżeli są one związane ze sprawowaniem 
funkcji kontrolnej.

postępowanie naruszeniowe (ang. infrin-
gement procedure) stanowi jedno z podsta
wowych narzędzi wymuszania na państwie 
członkowskim zapewnienia przestrzega
nia prawa unijnego. Zasadniczym celem 
tej procedury jest zapewnienie zgodności 
prawa krajowego z prawem UE, a nie ukara
nie podmiotów uchylających się od imple
mentacji acquis. Można to wywnioskować 
z tego, że przez długi okres samo stwier
dzenie naruszenia nie było obwarowane 
żadną sankcją4, a i obecnie większość po
stępowań zostaje zakończona z inicjatywy 
kE (nawet na etapie sądowym), jeżeli pań
stwo członkowskie poinformuje o satys
fakcjonujących środkach implementacyj
nych. w doktrynie wyróżnia się następu
jące etapy implementacji, które podlegają  
kontroli kE: fazę transpozycyjną – w ra
mach której można wskazać etap norma
tywny (przyjęcie precyzyjnych środków 
transpozycji) i organizacyjny (zapewnie
nie ram administracyjnych i organiza
cyjnych stosowania prawa UE), a także 
fazę operacyjną – prawidłowego stosowa
nia prawa UE5. trzeba nadmienić, że już 
samo wszczę cie odpowiedniej procedury 

kontrolnej wywiera znaczący wpływ na 
proces implementacji. Jeżeli komisja nie 
uzyska satysfakcjonujących wyjaśnień 
od państwa członkowskiego i kontynu
uje wobec niego postępowanie narusze
niowe, prowadzi to z reguły na gruncie 
prawa krajowego do zainicjowania procesu 
prawodawczego, korekty przyjętych roz
wiązań legislacyjnych w toku procedowa
nia projektów transpozycyjnych albo do 
zmiany praktyki stosowania prawa. Bardzo 
rzadko postępowanie tego rodzaju nie wy
wiera żadnego wpływu na postępowanie 
państwa członkowskiego i wówczas do
chodzi do wymierzenia sankcji finanso
wych przez trybunał sprawiedliwości UE. 

Dążenie do osiągnięcia nadrzędne
go celu, jakim jest zapewnienie zgodno
ści prawa lub praktyki krajowej z acquis, 
doprowadziło do wyodrębnienia trzech 
etapów postępowania naruszeniowego: 
postępowania nieformalnego, formalnej 
fazy administracyjnej oraz etapu sądowe
go. każda z tych faz zostanie przedstawio
na w sposób bardziej szczegółowy.

Postępowanie nieformalne
komisja Europejska dysponuje wieloma 
instrumentami służącymi rozwiązywaniu  
problemów wynikających ze stosowania 
prawa UE w państwach członkowskich. 
Mianem postępowania nieformalnego 
można określić wszelkie działania przez 

 por. B. Kurcz: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Zakamycze 
2004, s. 44-59.

4 Zob. A. Arnull: The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, Oxford 2006, 
s. 47-51.

5 P. Wennerås: The Enforcement of EC Environmental Law, Oxford University Press, Oxford, New York 
2007, s. 252. Zob. też opinię rzecznika generalnego Geelhoeda z 23.09.2004 r. w sprawie C-494/01, 
Komisja p. Irlandii, [2004] ECR, s. I-3348–I-3350, pkt 23-27.
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nią podejmowane, niezwiązane ze wszczy
naniem formalnych procedur, a zmierzają
ce do wyjaśnienia kwestii dotyczących im
plementacji prawa UE. w praktyce w tym 
zakresie najważniejszą rolę odgrywają dwa 
systemy: solVIt oraz EUpilot. w niniej
szym opracowaniu szerzej zostanie jed
nak omówiony drugi z nich, gdyż system 
solVIt ma mniejsze znaczenie w odnie
sieniu do poruszanej tematyki, jako że służy 
głównie rozwiązywaniu indywidualnych 
problemów transgranicznych, z jakimi 
spotkali się obywatele Unii, mieszkający 
lub prowadzący działalność gospodarczą 
w innym państwie UE w związku z funk
cjonowaniem rynku wewnętrznego6. Co 
do zasady zatem nie obejmuje on udziału 
samej komisji w procesie rozwiązywania 
problemów odnoszących się do stosowa
nia prawa unijnego.

podstawowym instrumentem wymiany 
informacji pomiędzy państwami członkow
skimi a komisją Europejską jest baza in
formatyczna EUpilot, która zaczęła funk
cjonować w 2008 r., obejmując 15 państw 
członkowskich, lecz jej sukces sprawił, że 
od 2013 r. współpracuje z nią 28 państw7. 
Głównym celem bazy jest zapewnienie 
sprawnej wymiany informacji w związku 
z problemami ze stosowaniem prawa UE, 
choć niejednokrotnie rozpoczęta sprawa 
sprowadza się jedynie do przedstawienia za
rzutów państwu członkowskiemu. Znaczna 
liczba spraw w ramach tego systemu zo
staje zainicjowana przez skargi skierowane 

do kE przez osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz inne jednostki, w tym rozmaitego ro
dzaju organizacje pozarządowe. ostatnia 
z wymienionych grup podmiotów stanowi 
źródło wszczynania znacznej liczby postę
powań w obszarze środowiska, ponieważ 
w tym zakresie dużą aktywnością wykazu
ją się organizacje ekologiczne. oczywiście 
kE może także wszczynać postępowania 
z własnej inicjatywy, a co ważniejsze, zobo
wiązała się ona do wykorzystywania syste
mu EUpilot przed wszczęciem postępo
wania administracyjnego, o którym mowa 
w art. 258 tFUE8. Z tej formy współpra
cy są jednak wyłączone postępowania do
tyczące braku notyfikacji krajowych środ
ków wykonawczych dyrektyw (art. 260 
ust. 3 tFUE) oraz postępowania związane 
z wykonaniem wyroków tsUE (art. 260 
ust. 2 tFUE).

każde państwo członkowskie wyzna
cza centralny punkt kontaktowy odpowie
dzialny za współpracę – w rzeczypospolitej 
polskiej jest to Ministerstwo spraw 
Zagranicznych – który może zaakcepto
wać lub odrzucić konkretną sprawę prze
kazaną przez kE. w przypadku jej akcep
tacji, przekazuje ją do osób wyznaczonych 
w poszczególnych resortach, które są od
powiedzialne za udzielenie kE odpowie
dzi w terminie 70 dni od jej akceptacji. 
po udzieleniu odpowiedzi poszczególne 
sprawy nie podlegają automatycznemu 
zakończeniu, lecz komunikacja z kE z re
guły toczy się przez jakiś czas. Dopiero 

6 Zob. szerzej <http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm>.
7 <http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm>.
8 European Commission, EU-Pilot: Guidelines for Member States, February 2013, pkt 2. Choć w specyficz-

nych przypadkach zdarzają się także postępowania formalne wszczynane z pominięciem tej procedury.
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kiedy komisja uzyska satysfakcjonującą 
odpowiedź, sprawa jest zamykana defini
tywnie. wydaje się, że system ten można 
uznać za duży sukces w rozwiązywaniu 
pojawiających się problemów ze stosowa
niem prawa UE, gdyż około 70% postępo
wań zostaje pozytywnie zakończonych9. 
większość spraw jest wyjaśniana lub pań
stwo członkowskie zobowiązuje się do do
konania odpowiednich zmian prawa, pro
cedur czy też praktyki administracyjnej. 
pozostała część spraw przechodzi w fazę 
postępowania administracyjnego. 

system EUpilot jest efektywnym in
strumentem weryfikowania w sposób nie
formalny zgłoszonych nieprawidłowości 
w implementacji prawa UE, umożliwia
jąc zarazem szybkie dotarcie do właści
wych organów w celu uzyskania wyjaśnień 
i porównania ich ze stanem faktycznym. 
Z drugiej strony, stanowi dość sprawny in
strument korekcyjny, gdyż państwo człon
kowskie już na bardzo wczesnym etapie 
uzyskuje informację o zaistniałym proble
mie i, jeżeli faktycznie wiąże się on z nie
prawidłowym stosowaniem prawa UE, 
może stosunkowo szybko temu zaradzić, 
bez narażania się na wszczęcie postępo
wania formalnego. 

Postępowanie formalne  
– faza administracyjna
Jeżeli nieformalna procedura wyjaśnia
nia nieprawidłowości w implementacji 

prawa UE nie przyniesie zadowalających 
komisję rezultatów, z reguły wszczynana 
jest formalna procedura administracyjna, 
niezależnie od tego, czy w danej sprawie 
toczy się już postępowanie na przykład 
przed sądem państwa członkowskiego10. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
try bu nału sprawiedliwości Unii Euro
pejskiej, celem postępowania formalnego 
jest skłonienie państwa członkowskiego  
do wykonania zobowiązań wynikających 
z prawa UE, a jednocześnie skorzysta
nie z prawa do obrony wobec zarzutów 
komisji11.

komisji Europejskiej przysługuje uzna
niowe prawo wszczynania tej procedu
ry12, jednak w praktyce niektóre postępo
wania inicjowane są niejako automatycz
nie. taka sytuacja ma miejsce w wypadku 
gdy państwo członkowskie nie notyfikuje 
w krajowej Bazie Środków wykonawczych 
środków transponujących określoną dy
rektywę w terminie z niej wynikającym, 
nie zaznaczając jednocześnie pełnej jej 
transpozycji. Zaniechanie takie sprawi, 
że system zintegrowany z tą bazą podczas 
dokonywania przeglądu środków trans
pozycyjnych (raz na dwa miesiące) auto
matycznie wygeneruje zestawienie nie
wdrożonych dyrektyw, a państwu człon
kowskiemu zostanie przesłane wezwanie  
do usunięcia uchybienia, stanowiące 
pierwszy etap procedury, o której mowa  
w art. 260 ust. 3 tFUE.

9 <http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_
en.htm>.

10 Wyrok TSUE z 10.06.2004 r., C-87/02, Komisja p. Włochom, [2004] ECR, s. I-6004, pkt 39.
11 Przykł. wyrok TSUE z 15.01.2014 r., C-292/11 P, Komisja p. Portugalii, pkt 56.
12 Por. art. 258 TFUE in principio. Zob. też np. wyrok TSUE z 27.11.1990 r., C-200/88, Komisja p. Grecji, 

[1990] ECR, s. I-4310, pkt 9.
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Chociaż w orzecznictwie tsUE pod
kreśla się, że komisja Europejska nie musi 
wykazywać interesu prawnego w celu 
wszczę cia postępowania naruszeniowe
go13, a w doktrynie podnosi się, że powin
no ono być uruchamiane w obiektywnym 
interesie Unii14, to jednak w praktyce 
komisja ma bardzo duży zakres swobody 
w tym zakresie. sprawia to, że tylko od jej 
uznania zależy, czy postępowanie będzie 
się toczyć bardzo szybko, czy też zosta
nie „zamrożone”. Zamknięcie postępowa
nia, co również wiąże się z uznaniowym 
prawem komisji, nie jest jednak jedno
znaczne z uznaniem legalności działań pań
stwa członkowskiego15. Co także istotne, 
wszelkie gwarancje zgodności z prawem 
UE określonej sytuacji prawnej, czy też 
zwolnienia z zobowiązań, nie mają wiążą
cych skutków prawnych16. 

trzeba przy tym pamiętać, że dostęp do 
dokumentacji w postępowaniach narusze
niowych dla osób trzecich jest bardzo ogra
niczony na mocy art. 4 ust. 2 tiret drugie 
i trzecie rozporządzenia (wE) nr 1049/2001 
parlamentu Europejskiego i rady z 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów parlamentu Europejskiego, 
rady i komisji17. wszystkie te elementy 
sprawiają, że uznaniowość kE w tym obsza
rze jest krytykowana w literaturze, szcze
gólnie wobec pojawiających się podejrzeń 
o kierowanie się wyłącznie motywami po
litycznymi w toku tego procesu18.

postępowanie formalne zaczyna się 
z chwilą skierowania wobec państwa 
członkowskiego wezwania do usunięcia 
uchybienia – zarzutów formalnych (let-
ter of formal notice)19. Z reguły zawierają 
one zwięzłe przedstawienie faktów (na
ruszenia), podstawę prawną jego wysto
sowania oraz informację, że nieustosun
kowanie się w terminie do zarzutów może 
spowodować zapoczątko wanie postępo
wania sądowego. Z drugiej strony, zarzuty 
formalne w postępowaniach wszczętych 
wskutek niepoinformowania o środkach 
transpozycji sprowadzają się do wskazania 
wyłącznie tej okoliczności, a także prze
ważnie obejmują łącznie kilka dyrektyw. 

artykuł 258 akapit pierwszy tFUE 
nie określa ani zawartości zarzutów for
malnych („…po uprzednim umożliwie
niu temu państwu przedstawienia swoich 

13 Wyrok TSUE z 11.08.1995 r., C-431/92, Komisja p. Niemcom, [1995] ECR, s. I-2219, pkt 21; wyrok 
z 2.06.2005 r., C-394/02, Komisja p. Grecji, [2005] ECR, s. I-4738, pkt 14–16; wyrok z 24.03.2009 r., 
C-445/06, Danske Slagterier p. Niemcom, pkt 43.

14 W. Cremer: Art. 226 [w:] C. Calliess, M. Ruffert (red.): EUV/EGV. Kommentar, C.H. Beck, München 
2007, s. 1979, nb. 2; U. Ehricke: Art. 226 [w:] R. Streinz (red.): EUV/EGV, C.H. Beck, München 2003, 
s. 2004, nb. 1.

15 Wyrok TSUE z 7.02.1979 r. w połączonych sprawach 15 i 16/76, Francja p. Komisji, [1979] ECR, s. 339, pkt 27.
16 Wyrok TSUE z 27.05.1981 r. w sprawach połączonych 142 i 143/80, Amministrazione delle Finanze dello 

Stato i Essevi SpA i C. Salengo, [1981] ECR. s. 1433, pkt 16 i 17.
17 DzUrzWE L 145 z 31.05.2001, s. 43; DzUrzUE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 3, s. 331.
18 B. Jack: Enforcing Member State Compliance with EU Environmental Law: A Critical Evaluation of the Use 

of Financial Penalties, 23 “Journal of Environmental Law” 2011/1, s. 79.
19 Jest to terminologia stosowana przez KE, w literaturze spotyka się także inne określenia – por. B Kurcz: 

Wybrane problemy przedsądowe w postępowaniu przed ETS o naruszenie zobowiązań członkowskich, 
PWPMEiP nr 2/2004, s. 119.
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uwag”), ani terminu odniesienia się pań
stwa członkowskiego do wezwania. Zasadą 
jest wyznaczanie przez kE terminu dwu
miesięcznego – zgodnie ze stanowiskiem 
tsUE termin ten powinien być rozsądny 
(reasonable), a zatem ustalany w zależno
ści od okoliczności konkretnej sprawy20. 
stosunkowo często, szczególnie w odnie
sieniu do dodatkowych zarzutów formal
nych, gdy kE rozszerza lub modyfikuje  
zarzuty, spotykane są jednak krótsze termi
ny – przeważnie jednomiesięczne. w każ
dym przypadku jednak okres trwania po
stępowania – ani przez nadmiernie długie 
jego trwanie21, ani przez wyznaczanie zbyt 
krótkich terminów na ustosunkowanie się22  
– nie może negatywnie wpływać na prawo 
państwa członkowskiego do obrony. Co 
więcej, komisja powinna ustosunkować 
się do odpowiedzi na zarzuty formalne, 
nawet jeśli ta została przedłożona po ter
minie23. w prawie UE nie została wyraź
nie sformułowana jakakolwiek sankcja za 
niedochowanie przez państwo członkow
skie terminu odpowiedzi na pisma kiero
wane przez kE w toku fazy administra
cyjnej (a w szczególności sankcja odmo
wy wzięcia pod uwagę prezentowanego 
stanowiska)24.

Zarzuty formalne mają istotne znacze
nie dla wyznaczenia zakresu sporu mię
dzy komisją a państwem członkowskim, 

a jednocześnie umożliwiają danemu pań
stwu podjęcie decyzji, w jakim obszarze 
należy dokonać zmian, aby usunąć ewen
tualne naruszenie, co z zasady powoduje 
zamknięcie postępowania. 

Jeżeli komisja nie jest usatysfakcjono
wana odpowiedzią na zarzuty formalne 
udzieloną przez państwo członkowskie, 
może wystosować wobec niego uzasad
nioną opinię (reasoned opinion). termin 
przedłożenia tego pisma przez kE zależy 
w dużej mierze od udzielonej odpowiedzi, 
a zwłaszcza od tego, czy państwo przed
stawia rozsądny i wiarygodny harmono
gram działań mających na celu usunięcie 
ewentualnego naruszenia. 

Uzasadniona opinia odgrywa specjal
ną rolę – jest zwieńczeniem fazy admini
stracyjnej, gdyż wyznacza zakres zarzu
tów przeciwko państwu członkowskiemu, 
które mogą być dochodzone w ramach pro
cedury sądowej, oraz ostateczny termin 
usunięcia naruszenia25. Z istoty pisma wy
nika, że decyzja o wystosowaniu uzasad
nionej opinii powinna być podjęta przez 
kolegium komisarzy, choć nie oznacza to 
konieczności akceptowania przez nich kon
kretnego jej brzmienia26. wprawdzie za
sadą jest, by przedmiot sporu pozostawał 
tożsamy na wszystkich etapach procedury: 
od zarzutów formalnych do samej skargi27, 
to jednak w praktyce tsUE odnosi się on 

20 Wyrok TSUE z 2.02.1988 r. w sprawie 293/85, Komisja v. Belgia, [1988] ECR, s. 352, pkt 14.
21 Wyrok TSUE z 1.02.2001 r., C-333/99, Komisja p. Francji, [2001] ECR, s. I-1050, pkt 25.
22 Sprawa 293/85, Komisja p. Belgii, s. 352 i 353, pkt 14-18.
23 Wyrok TSUE z 10.12.2002 r., C-362/01, Komisja p. Irlandii, [2002] ECR, s. I-11449, pkt 19.
24 Por. L. Prete, B. Smulders: The Coming of Age of Infringement Proceedings, 47 Common Market Law 

Review 2010/1, s. 30.
25 Zob. P. Craig, G. de Búrca: EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 418.
26 Wyrok TSUE z 22.04.1999 r., C-272/99, Komisja p. Niemcom, [1999] ECR, s. I-2119, pkt 19.
27 Patrz przyp. 25, s. 419.



32 kontrola państwowa

kontrola i audyt   Łukasz Augustyniak

przede wszystkim do zarzutów sformuło
wanych w uzasadnionej opinii28. 

trybunał konsekwentnie podkreśla, 
że zarzuty sformułowane w skardze nie 
muszą być identyczne z zarzutami przed
stawionymi w uzasadnionej opinii, o ile 
tylko tożsamy jest zakres przedmiotowy 
sporu29. oznacza to także, że drobne zmia
ny w środkach krajowych w okresie obję
tym uzasadnioną opinią nie czynią skargi 
do trybunału niedopuszczalną30. Bardzo 
często zatem komisja twierdzi w postępo
waniu przed tsUE, że w skardze jedynie 
skonkretyzowała zarzuty zawarte w uza
sadnionej opinii31. Z drugiej jednak stro
ny, w tym obszarze istnieje pewna nierów
ność procesowa, gdyż państwo członkow
skie nie jest zobowiązane do prezentacji 
wszystkich zarzutów na swoją obronę już 
na etapie administracyjnym procedury32. 
w przypadkach skrajnych kE może je
dynie wszczynać odrębne postępowanie 
w sprawie naruszenia obowiązku lojalnej 
współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 
traktatu o Unii Europejskiej33, a sam brak 
współpracy może uprawdopodobnić fakt 
zaistnienia naruszenia34. 

Zasadnicze znaczenie należy przypi
sać także terminowi usunięcia uchybie
nia wskazanemu w uzasadnionej opinii, 
gdyż na ten moment tsUE będzie okre
ślał, czy doszło do naruszenia, nawet jeśli 
jego skutki zostały usunięte po tym termi
nie, a ustanie naruszania prawa UE w tym 
terminie czyni skargę do trybunału nie
dopuszczalną35.

warto zauważyć, że komunikacja z kE 
odbywa się na tym etapie postępowania 
przez elektroniczną bazę naruszeń, jed
nak państwa członkowskie nadal wyma
gają powiadomienia stałego przedstawi
cielstwa o pismach skierowanych przez 
kE i to od daty przekazania przedstawi
cielowi przy UE liczą się terminy wyzna
czone w tych postępowaniach. 

Postępowanie sądowe
przejście do etapu sądowego również 
wynika z uznaniowego prawa komisji 
Europejskiej – zatem samo wniesienie 
skargi może nastąpić stosunkowo szyb
ko lub też po znacznym upływie czasu 
od wystosowania uzasadnionej opinii. 
Zasadniczym celem procedury sądowej 

28 Zob. np. wyrok TSUE z 27.06.2013 r., C-569/10, Komisja p. Polsce, pkt 40 i 41.
29 Wyrok TSUE z 14.07.2005 r., C-433/03, Komisja p. Niemcom, [2005] ECR, s. I-7021, pkt 28; wyrok 

z 22.12.2008 r., C-283/07, Komisja p. Włochom, pkt 22 i 23.
30 Wyrok TSUE z 1.02.2005 r., C-203/03, Komisja p. Austrii, [2005] ECR, s. I-973, pkt 30; wyrok 

z 22.09.2005 r., C-221/03, Komisja p. Belgii, [2005] ECR, s. I-8356, pkt 39.
31 Wyrok TSUE z 10.09.1996 r., C-11/95, Komisja p. Belgii, [1996] ECR, s. I-4178, pkt 75 i 76; wyrok 

z 6.12.2007 r., C-456/05, Komisja p. Niemcom, [2007] ECR, s. I-10558 i I-10559, pkt 27-30.
32 Wyrok TSUE z 16.09.1999 r., C-414/97, Komisja p. Hiszpanii, [1999] ECR, s. I-5609, pkt 19.
33 Wyrok TSUE z 16.06.2005 r., C-456/03, Komisja p. Włochom, [2005] ECR, s. I-5371, pkt 27. W wyroku 

TSUE z 24.10.2013 r., C-151/12, Komisja p. Hiszpanii, pkt 49, Trybunał zauważył jednak, że sam brak 
powiadomienia o krajowych środkach wykonawczych nie stanowi naruszenia zasady lojalnej współpracy.

34 Zob. nieco zaskakujący wyrok TSUE z 22.09.1988 r. w sprawie 272/86, Komisja p. Grecji, [1988] ECR, 
s. 4901, pkt 21.

35 Por. np. wyrok TSUE z 27.10.2005 r., C-525/03, Komisja p. Włochom, [2005] ECR, s. I-9429, pkt 13 
i I-9430, pkt 14.
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jest obiektywne stwierdzenie naruszenia 
zobowiązania wynikającego z prawa UE, 
które może przybierać najróżniejsze po
stacie36. w tym zakresie należy zwrócić 
szczególną uwagę na stosunkowo nowy 
typ – naruszenia o charakterze ogólnym 
i ciągłym, które są dochodzone w postę
powaniu dotyczącym niejako całego zbio
ru powiązanych ze sobą naruszeń, na przy
kład wprowadzenia pełnego systemu zbie
rania odpadów37.

Do czasu wejścia w życie traktatu li
zbońskiego procedura sądowa składała się 
z dwóch etapów. w pierwszym postępo
waniu kE wnosiła skargę do tsUE, który 
stwierdzał naruszenie prawa UE z chwi
lą upływu terminu wskazanego w uzasad
nionej opinii. Jeżeli państwo członkow
skie nie podjęło niezwłocznie środków za
pewniających wykonanie wyroku, komisja 
mogła wszcząć nowe postępowanie, po
nownie składające się z części administra
cyjnej, a następnie wnosić do trybunału 
o wymierzenie sankcji (zasądzenie ryczał
tu lub kary pieniężnej). Dopiero po wy
roku w sprawie C304/02 stało się jasne, 
że komisja może wnosić o zasądzenie obu 
tych kar łącznie38. należy przy tym zauwa
żyć, że żądanie komisji nie jest wiążące 

dla trybunału, któremu przysługuje wy
łączna kompetencja do orzekania w tym 
zakresie39. Co ciekawe, tsUE uznaje, że 
w odniesieniu do zaniechań o charakte
rze legislacyjnym najodpowiedniejszy cha
rakter ma kara pieniężna liczona w syste
mie dziennym40. Jedyny wyjątek w tym 
zakresie przewiduje art. 260 ust. 3 akapit 
drugi tFUE, który stanowi, że w przypad
ku naruszenia obowiązku poinformowa
nia o środkach transpozycyjnych trybunał 
nie może zasądzić wyższych kwot od kwot 
żądanych przez komisję. Co więcej, zo
bowiązanie do zapłaty staje się skuteczne 
w terminie wskazanym w wyroku. 

po wejściu w życie traktatu lizbońskie
go postępowanie sądowe zostało w znacz
nym stopniu zreformowane. po pierw
sze, prowadząc postępowanie na podsta
wie art. 260 ust. 2 tFUE, kE nie musi 
już drugi raz wystosowywać uzasadnio
nej opinii, co oznacza, że już po przedło
żeniu zarzutów formalnych możliwe jest 
skierowanie skargi do trybunału. w ra
mach tego postępowania data wskazana 
w zarzutach formalnych stanowi datę re
ferencyjną istnienia naruszenia41. regułą 
jest jednak, że służby komisji przekazu
ją państwu członkowskiemu nieformalne 

36 Odnośnie do rodzajów naruszeń patrz szerzej K. Leanerts, I. Maselis, K. Gutman: EU Procedural Law, 
Oxford University Press, Oxford 2014, s. 165-172, pkt 5.09-5.20.

37 Wyrok TSUE z 26.04.2005 r., C-494/01, Komisja p. Irlandii, [2005] ECR, s. I-3392, pkt 23 i 24. Zob. 
szerzej K. Lenaerts, J.A. Gutiérrez-Fons: The General System of EU Environmental Law Enforcement, 
30 Yearbook of European Law 2011, s. 9-11.

38 Wyrok TSUE z 12.07.2005 r., C-304/02, Komisja p. Francji, s. I-6345, pkt 83. Zob. też I. Kilbey: 
The Interpretation of Article 260 TFEU (ex 228 EC), 35 European Law Review 2010/3, s. 384.

39 Por. A. Sikora: Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej
skiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 211-216.

40 Wyrok TSUE z 10.01.2008 r., C-70/06, Komisja p. Portugalii, [2008] ECR, s. I-36, pkt 52.
41 Wyrok TSUE z 28.11.2013 r., C-576/11, Komisja p. Luksemburgowi, pkt 29. Chyba że postępowanie 

zostało wszczęte przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego – wtedy datę referencyjną stanowi data 
wskazana w uzasadnionej opinii – wyrok TSUE z 13.05.2014 r., C-184/11, Komisja p. Hiszpanii, pkt 36.
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pismo z prośbą o wyjaśnienie sposobu wy
konania wyroku, co wynika z tego, że pań
stwo członkowskie powinno mieć wystar
czający czas na wykonanie orzeczenia42. 
w przypadku niezastosowania się do po
stanowień wyroku stwierdzającego naru
szenie kE wnosi do trybunału kolejną skar
gę zmierzającą do ich wyegzekwowania.

Drugą zmianą, zdecydowanie przeło
mową, jest wprowadzenie postępowa
nia szczególnego w sprawie naruszenia 
obowiązku poinformowania o środkach 
podjętych w celu transpozycji dyrekty
wy przyjętej zgodnie z procedurą prawo
dawczą (non-communication). należy przy 
tym zauważyć, że odrębne postępowanie 
może być prowadzone tylko po spełnie
niu następujących przesłanek: niepoinfor
mowania o środkach transpozycji – wy
łącznie dyrektywy, i to przyjętej zgodnie 
z procedurą prawodawczą. kE wszczęła 
już szereg postępowań na podstawie art. 
258 w zw. z art. 260 ust. 3 tFUE, lecz 
jak dotąd żadne z nich nie zakończyło się 
wydaniem wyroku. w tym zakresie za
sadnicze wątpliwości wiążą się z defini
cją pojęcia „naruszenia obowiązku poin
formowania”, gdyż kE interpretuje je za
równo jako całkowity brak informacji, jak 
i przypadki informowania częściowego43. 
Ze stosowaniem tego przepisu wiążą się 
zresztą liczne wątpliwości – literalne jego 

brzmienie mogłoby wskazywać, że dyspo
zycja wyrażonej w niej normy byłaby speł
niona, jeżeli państwo członkowskie w ogóle 
nie poinformuje o środkach transpozycji. 
w każdym razie wyjaśnienie wątpliwości  
nastąpi dopiero w orzecznictwie tsUE. 

Z postępowaniem tym łączy się zasadni
cze przyspieszenie postępowania zmierza
jącego do egzekucji wykonywania zobowią
zań wynikających z prawa UE – już bowiem 
na etapie wnoszenia skargi, jednocześnie  
z wnioskiem o stwierdzenie naruszenia, 
kE może wnosić o zasądzenie ryczałtu 
i kary pieniężnej. trzeba przy tym pamię
tać, że rodzaj zaproponowanej kary ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia 
państwa członkowskiego – w przypadku 
gdy komisja wystąpi z wnioskiem o zasą
dzenie ryczałtu, nie będzie mogła wycofać  
sprawy z trybunału, nawet jeśli państwo 
to usunie powstałe naruszenie44. 

komisja Europejska, ograniczając za
kres swoich uznaniowych uprawnień, re
gularnie wydaje komunikaty, w których 
szczegółowo przedstawia zasady, jakimi 
będzie się kierować w ramach postępo
wań naruszeniowych, a także sposób ob
liczania kar pieniężnych45. Zgodnie z tymi 
dokumentami, pod uwagę brane są nastę
pujące czynniki: powaga uchybienia, dłu
gość jego trwania oraz efekt odstraszają
cy kary. trzeba nadmienić, że o ile tsUE 

42 Por. wyrok TSUE z 25.11.2003 r., C-278/01, Komisja p. Hiszpanii, [2003] ECR, s. 14177, pkt 30. Zob. 
szerzej P. Wennerås: Sanctions against Member States under Article 260 TFEU: Alive but not kicking?, 
49 Common Market Law Review 2012/1, s. 148 i 149.

43 Szerzej o wątpliwościach związanych z interpretacją tego pojęcia patrz S. Gåspår-Szilågyi: What consti-
tutes ‘Failure to Notify’ National Measures? 19 European Public Law 2013/2, s. 281-294; P. Wennerås, 
Sanctions…,op. cit., s. 167. Por. też komunikat Komisji z 11.11.2010 r., Stosowanie art. 260 ust. 3 TFUE, 
SEK(2010) 1371, pkt 19.

44 Tamże, pkt 22.
45 Patrz np. komunikat Komisji w sprawie stosowania art. 228 traktatu WE, SEC(2005) 1658.
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z reguły stosuje kryteria przyjęte przez 
kE do obliczania kar pieniężnych, to jed
nak w odniesieniu do ryczałtu pozosta
wia sobie duży zakres uznania, określając 
go w zależności od okoliczności konkret
nej sprawy, badając w szczególności okres 
trwania naruszenia po wydaniu wyroku 
stwierdzającego jego powstanie, a także 
wpływ naruszenia na interesy prywatne 
i interes publiczny46. Zgodnie z utrwaloną 
linią orzeczniczą, ryczałt ma istotne zna
czenie jako środek odstraszający w odnie
sieniu do powtarzających się naruszeń47.

Zobowiązanie do przestrzegania prawa 
UE ma charakter obiektywny, a zatem nie 
jest zależne od subiektywnej postawy pań
stwa członkowskiego48. w związku z tym 
po stronie państw członkowskich pozosta
je bardzo ograniczony katalog okoliczno
ści egzoneracyjnych – w ostatnim orzecz
nictwie tsUE podkreśla się, że właści
wie jedyną przesłanką wyłączającą odpo
wiedzialność jest siła wyższa, i to jedynie 
przez okres jej występowania49. Co wię
cej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, 

jeżeli realizacja zobowiązania wynikające
go z prawa UE napotyka poważne, nieprze
widziane i nieprzewidywalne trudności, 
państwo członkowskie powinno skontak
tować się w tej sprawie z komisją, jedno
cześnie przedstawiając możliwe rozwiąza
nia powstałych problemów50. oczywiście 
na etapie postępowania sądowego zawsze 
mogą być powoływane zarzuty wskazu
jące na błędy, których dopuściła się kE 
w trakcie postępowania administracyj
nego, co może spowodować odrzucenie 
skargi ze względów formalnych, lecz nie 
wyłącza ponownego wszczęcia postępo
wania w tym samym zakresie po napra
wieniu błędów – zarzuty tego rodzaju 
nie powodują zatem powstania stanu res 
iudicata51. 

pewne wątpliwości budzi również moż
liwość powoływania się na nieważność lub 
nielegalność środków prawa UE nakładają
cych określone zobowiązanie52. w żadnym 
razie nie jest także możliwe powoływanie 
się, w ramach typowych środków odweto
wych prawa międzynarodowego, na to, że 

46 Zob. szerzej C-184/11, pkt 58-61.
47 Tamże, pkt 78.
48 Zob. w tym zakresie wyrok TSUE z 1.03.1983 r. w sprawie 301/81, Komisja p. Belgii, [1983] ECR, 

s. 477, pkt 8; wyrok z 4.03.2010, C-297/08, Komisja p. Włochom, pkt 82. Niekiedy w literaturze 
zauważa się, że wina może mieć wpływ na obliczanie powagi naruszenia – P. Wennerås, Sanctions…, 
op. cit., s. 158.

49 Wyrok TSUE z 19.12.2012 r., C-68/11, Komisja p. Włochom, pkt 62-64 wraz z cyt. tam orzecznictwem. 
Por. jednak uwagi S. Prechal: Directives in EC Law, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 24-26, 
która jako przesłanki wyłączające dopuszcza również poważne niepokoje wewnętrzne oraz sprzeczność 
z zobowiązaniem międzynarodowym. Kwestie te jak dotąd nie znalazły wsparcia w orzecznictwie, więc 
można wątpić o dopuszczalności ich podnoszenia przed TSUE.

50 Na przykład C-184/11, pkt 66.
51 Na przykład wyrok TSUE z 3.06.2010 r., C-487/08, Komisja p. Hiszpanii, pkt 70–75. Patrz też K. Lenaerts, 

I. Maselis, K. Gutman: EU Procedural Law..., op. cit., s. 192, nb. 5.52 I, s. 195, nb. 5.57.
52 P. Craig, G. de Búrca, op. cit., s. 431. L. Prete, B. Smulders: Contra…, op. cit., s. 46; K. Lenaerts, I. Mase-

lis, K. Gutman, op. cit., s. 204, nb. 5.66. Zob. wyrok TSUE z 6.07.2006 r., C-53/05, Komisja p. Portugalii, 
[2006] ECR, s. I-6244, pkt 30, ale też wyrok z października 2004 r., C-475/01, Komisja p. Zjednoczonemu 
Królestwu, [2004] ECR, s. I-8958, pkt 19 i 20.



36 kontrola państwowa

kontrola i audyt   Łukasz Augustyniak

inne państwa członkowskie trwają w sytu
acji naruszenia53. wprawdzie w doktrynie 
formułuje się czasem postulat, że w przy
padku niewykonania wyroku trybunału 
nakładającego sankcje, państwa człon
kowskie lub sama UE mogłaby zastoso
wać środki odwetowe wobec naruszy
ciela, lecz w praktyce taka sytuacja nigdy 
nie miała miejsca54. trudno też wyobra
zić sobie, aby skuteczność takich środków 
była większa niż możliwość egzekwowa
nia wyroków tsUE w ramach prawa UE.

w praktyce zatem, jeżeli naruszenie 
jest faktem, jedyne, co pozostaje pań
stwu członkowskiemu, to jak najszybsze 
jego usunięcie, a następnie przekonanie kE 
do wycofania skargi, co jest możliwe, jeśli 
tylko nie wnosiła ona o zasądzenie ryczał
tu. kE ostatnio zresztą zmieniła praktykę 
w tym zakresie, co oznacza, że skargi są 
wycofywane tylko po uprzednim dokład
nym sprawdzeniu środków transpozycji 
– w przypadku rzeczypospolitej polskiej 
– środków ustawowych, jak i aktów wyko
nawczych. na marginesie można zauwa
żyć, że samo przyznanie się do narusze
nia nie jest okolicznością wyłączającą od
powiedzialność55. 

państwo członkowskie ma stosunkowo 
długi czas na usunięcie naruszenia – średni 
czas rozpatrywania skargi bezpośredniej 
przez tsUE wynosi bowiem 24,3 mie
siąca56. w ostateczności kary finansowe 
nałożone przez trybunał podlegają egze
kucji przez kE57. tFUE nie zawiera jed
nak postanowień odnoszących się do roz
wiązywania sytuacji spornych w przypad
ku wątpliwości co do sposobu wykonania 
wyroku tsUE. Z orzecznictwa trybunału 
wynika jednak, że w takim wypadku za
stosowanie znajduje ogólny system środ
ków ochrony prawnej58, a w razie sporu 
komisja powinna wszcząć kolejną rundę 
postępowania, o którym mowa w art. 260 
tFUE59.

Podsumowanie
procedura naruszeniowa wydaje się efek
tywnym instrumentem kontroli przestrze
gania prawa UE, będącym w gestii komisji 
Europejskiej – przykładowo w 2012 r. 
1062 postępowania zostały zamknię
te z uwagi na to, że państwo członkow
skie zapewniło zgodność z prawem unij
nym (661 postępowań na etapie zarzutów 
formalnych, 359 na etapie uzasadnionej 

53 Locus classicus to wyrok TSUE z 25.09.1975 r., 232/78, Komisja p. Francji, [1979] ECR, s. 2739, pkt 9; 
ostatnio wyrok z 19.10.2009 r., C-118/07, Komisja p. Finlandii, pkt 48.

54 B. Simma, D. Pulkowski: Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law, 
17 European Journal of International Law 2006/3, s. 517; G. Conway: Breaches of EC Law and the 
International Responsibility of Member States, 13 European Journal of International Law 2002/3, s. 689.

55 Zob. np. wyrok TSUE z 20.03.1986 r. w sprawie 303/84, Komisja p. Niemcom, [1986] ECR, s. 1182, 
pkt 11. Co dziwne, Trybunał wspomina w tym orzeczeniu o przesłance ekskulpacyjnej. Por. też wyrok 
z 3.03.2005 r., C-414/03, Komisja p. Niemcom, pkt 8 i 9.

56 Zob. wykres 12, s. 100, <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/qdag14001plc.pdf>.
57 Por. wyrok Sądu z 19 października 2011 r., T-139/06, Francja p. Komisji, pkt 37.
58 Wyrok Sądu z 29.03. 2011 r., T-33/09, Portugalia p. Komisji, pkt 64 i 65, potwierdzony wyrokiem TSUE 

z 15.01.2014 r., C-292/11 P, Komisja p. Portugalii, pkt 46–57.
59 P. Wennerås: Sanctions…, op. cit., s. 173.
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opinii, a 42 sprawy zostały wycofane 
z trybunału)60. trybunał sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydał 46 wyroków przy 
skuteczności kE sięgającej 91% wygranych 
spraw61.

Z drugiej jednak strony, statystyki nie 
pokazują, że średni czas trwania postę
powania naruszeniowego, na przykład 
w dziedzinie środowiska naturalnego (li
czony wyłącznie od momentu wystosowa
nia zarzutów formalnych), wynosi sześć 
lat62. Do tego okresu należy doliczyć mi
nimum dwumiesięczne postępowanie nie
formalne.

pewnym problemem jest także poziom 
rzeczywistego zapewnienia przestrzegania 
prawa UE, który jest trudny do sprawdze
nia przez komisję, gdyż nie posiada ona 
rozbudowanych służb kontrolnych zajmu
jących się postępowaniami naruszenio
wymi63. w konsekwencji komisja sku
pia się wyłącznie na zapewnieniu zgod
ności formalnej, z uwagi na duże trud
ności dowodowe w ramach postępowań 
o nieprawidłowe stosowanie prawa Unii 

Europejskiej. trzeba przy tym zauważyć, 
że kE nie jest w stanie wszczynać proce
dury naruszeniowej w odniesieniu do każ
dego najdrobniejszego naruszenia, z regu
ły zatem jej służby polegają na zawiado
mieniach od osób prywatnych. 

pracę komisji Europejskiej ma ułatwić 
obowiązek, istniejący tylko w odniesie
niu do niektórych środków prawa UE, 
przekazywania tak zwanych tablic kore
lacji, wskazujących szczegółowo, w jaki 
sposób konkretne przepisy zostały im
plementowane w prawie krajowym64. 
ponadto komisja zapewniła sobie moż
liwość wywierania dodatkowej presji 
na przestrzeganie prawa UE przy za
stosowaniu tak zwanej warunkowości  
ex ante – zakładającej przekazanie środków 
finansowych z funduszy europejskich 
tylko w przypadku prawidłowej imple
mentacji prawa Unii Europejskiej we 
wskazanych obszarach65. 

Znaczny zakres uprawnień uznanio
wych komisji Europejskiej w toku po
stępowania naruszeniowego daje jej 

60 30th Annual Report on monitoring the application of EU law (2012), COM(2013) 726, s. 13. Na 
efektywność stosowania prawa UE jako cel nadrzędny zwraca uwagę S. Andersen: The Enforcement of 
EU Law. The Role of the European Commission, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 20.

61 30th Annual Report on monitoring... jw., s. 13.
62 Na przykad M. Hedermann-Robinson: Enforcement of European Union Environmental Law. Legal Issues 

and Challenges, Routledge-Cavendish, Abingdon New York, 2007, s. 168 wraz z odniesieniami.
63 B. Jack, Enforcing... op. cit., s. 75 i 76.
64 Por. wspólną deklarację polityczną z 28.09.2011 r. państw członkowskich i Komisji dotyczącą doku-

mentów wyjaśniających (DzUrzUE C 369 z 17.12.2011, s. 15).
65 Zob. art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (DzUrzUE L 347 z 20.12.2013, s. 320).
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dużą elastyczność w „wymuszaniu” na 
państwie członkowskim przestrzegania 
prawa Unii Europejskiej. Z drugiej jed
nak strony, wobec braku całkowitej kon
troli ze strony trybunału sprawiedliwości 
nad tym procesem, może prowadzić do 
nadużywania pozycji tej instytucji przez 
odmienne traktowanie różnych państw, 

w zależności od aktualnych uwarunko
wań politycznych. 

dr ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
Departament Prawny,
Ministerstwo Środowiska

Niniejszy artykuł wyraża wyłącznie prywatne poglądy autora, które nie powinny być utożsamiane z insty-
tucjami, z którymi jest on związany. Autor składa podziękowania pp. Marcinowi Drwięckiemu, Damianowi 
Krawczykowi i Romanowi Gaszczykowi za cenne uwagi.


