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W odpowiedzi na Paha wniosek z 14 wrzesnia 2015 r. uprzejmie informuje, ze biorac pod
uwage ogolnikowe sformutowanie we wniosku, mozna jedynie wskazac, iz obecnie zrodtem zasady,
przezornosci wobec przedmiotow ochrony znajdujacych sie na obszarze Natura 2000 w prawie
unijnym jest art. 191 list. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. C 326, z dnia
26.10.2012 r. ), ktory brzmi: „Polityka Unii w dziedzinie srodowiska [...] opiera s/'e na zasadzie
ostroznosci
oraz na zasadach dziafania zapobiegawczego".
Co istotne, zamieszczenie powyzej
przytoczonej zasady w traktacie, a wiec prawie pierwotnym, automatycznie powoduje, iz wszystkie
pahstwa czionkowskie sa. zobowiazane do przestrzegania przepisu oraz do jego bezposredniego
stosowania. Jezeli nie da sie ustalic, czy negatywne oddziatywanie wysta.pi, czy tez nie zaktada sie,
ze wysta.pi, zas niemozliwe do rozwiania wa.tpliwosci sa. interpretowane na korzysc srodowiska.
Podkreslic jednak nalezy, iz powyzsza zasada zobowiazuje kazdego, kto planuje, wyraza zgode
lub
podejmuje
dziatalnosc,
ktorej
negatywne
oddziatywanie
na srodowisko
nie
jest
w petni rozpoznane (ze wzgledu na niedostatki w wiedzy, deficyt informacji, brak peinych danych
statystycznych, niemoznosc wykonania analiz, niemoznosc wykonania symulacji, rozbieznosc
stanowisk, zwtaszcza stanowisk ekspertow), by kieruja.c sie przezornoscia., podja.* wszelkie mozliwe
srodki zapobiegawcze. Zasade przezornosci w stosunku do sieci Natura 2000 wyraza art. 6 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (Dz. U. L 206 z 22.07.2992) oraz jego wykiadnia dokonywana w wyrokach Trybunatu
Sprawiedliwosci.
Biorac powyzsze pod uwage nalezy uznac, iz wszystkie organy Paiistwa zobowiazane sa.
do przestrzegania przywoianej zasady, jako powszechnie przyjmowanej w Europie normy podejscia
do ochrony srodowiska.
Dodatkowo nalezy nadmienic, ze zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sa_du
Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygnatura I OSK 928/05 oraz z dnia 19 stycznia 2011 r.,
sygnatura I OSK 8/11 udostepnienie informacji publicznej nie stuzy dokonywaniu wykiadni
obowia.zuja.cego prawa.
Zgodnie z ustaw^ z dnia 6 wrzesnia 2011 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.) organ jest zobowia_zany do udostepnienia informacji,
ktora znajduje sie w jego posiadaniu i ktorej uzywa do zrealizowania powierzonych prawem zadari.
Odnosi sie to do przede wszystkim do informacji o okreslonych faktach i istnieja.cych w chwili
udzielania informacji stanach. W zwia.zku z tym wniosek o wyjasnienie tresci aktow prawnych nie ma
takiego charakteru i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2011 r.
o dostepie do informacji publicznej.
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