
Postępowania ws. uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego 

Komisja Europejska poinformowała w dniu 13 lipca 2017 r. o rozpoczęciu postępowań ws. 

uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec: 

 Bułgarii ws.: 

 zapewnienia stosowania dyrektywy dot. ścieków komunalnych (91/271/EWG). 

 Chorwacji ws.: 

 właściwego wdrożenia dyrektywy dot. wspólnych zasad rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej (2009/72/WE);  

 dyrektywy ws. zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego ( 2009/73/WE);  

 rozporządzenia ws. warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 

(nr 715/2009); 

 krajowych zasad dostępu do zawodu prawnika, gdyż KE uważa, że naruszają one 

zapisy dyrektywy 98/6/WE ws. ułatwienie stałego wykonywania zawodu 

prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. 

 Czech ws.: 

 pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych (2010/63/UE). 

 Cypru ws.: 

 zapewnienia stosowania dyrektywy dot. ścieków komunalnych (91/271/EWG). 

 Francji ws.: 

 krajowych zasad dostępu do zawodu psychomotricien (rodzaj terapeuty 

ruchowego), gdyż KE uważa, że zasady te naruszają art. 49 TFUE. 

 Portugalii ws.: 

 wprowadzania dodatkowych wymogów dla urządzeń ciśnieniowych niż te, które 

przewiduje dyrektywa (2014/68/UE); 

 koncesji na wykorzystanie wolnej strefy na Maderze, która zdaniem Komisji 

narusza dyrektywę (2014/23/UE) ws. udzielania konsesji; 

 transpozycji dyrektywy (UE 2015/43) ws. ułatwień w zakresie transgranicznej 

wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R0715
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31998L0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L0413


 

 Rumunii ws.: 

 braku pozwolenia na emisje w związku z dyrektywą o emisjach (2010/75/UE),  

 braku wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. odpadów górniczych. 

 Słowenii ws.: 

 pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych (2010/63/UE). 

 Węgier ws. 

 wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (392/15), który uznał, że 

krajowe wymogi do. notariuszy naruszają art. 49 TFUE; 

 właściwej transpozycji dyrektywy ws. przyznawania uprawnień maszynistom 

prowadzącym lokomotywy  (2007/59/WE).  

 Włoch ws.: 

 nowej ustawy krajowej, która przedłuża okres płatności zleceń publicznych do 45 

dni, co stoi w sprzeczności z dyrektywą ws. zwalczania opóźnień w płatnościach 

w transakcjach handlowych (2011/7/UE); 

 krajowych zasad certyfikacji internetowych systemów zbierania podpisów, które 

są niezgodne z rozporządzeniem UE211/2011.  

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź nie będzie 

satysfakcjonować Komisji, może ona pozwać państwo członkowskie do Trybunału 

Sprawiedliwości i zażądać nałożenia kar finansowych. 

           Oprac. W. 

Kuźma 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011R0211

