
CM\669830PL.doc PE 357.721v05-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

12.12.2006

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0612/2004 złożona przez Adama Będkowskiego (Polska), w sprawie ochrony 
różnorodności biologicznej w Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do stosowania bardziej rygorystycznych środków ochrony 
różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Polsce. Uważa on, że 
podjęte do tej pory w Polsce działania służące wdrożeniu programu Natura 2000 są 
niewystarczające. Z tego względu krytykuje on listę obszarów przedstawionych Komisji 
Europejskiej przez rząd polski, twierdząc, że nie zapewnia ona utworzenia kompletnej sieci 
obszarów chronionych, ponieważ nie obejmuje ważnych siedlisk. Jego zdaniem sytuację 
pogarsza niezrozumienie programu przez polskie władze, które zdają się uważać, że wszelkie 
formy nowego rozwoju i prowadzonej działalności będą musiały zostać ograniczone 
do wyznaczonych obszarów. Składający petycję twierdzi również, że polityka w zakresie 
infrastruktury i transportu oraz polityka rolna UE mają negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną oraz faunę i florę w Polsce, ponieważ dofinansowują projekty i działania, które 
powodują zanieczyszczenia i fragmentację siedlisk. Jako przykład podaje on część 
transeuropejskiej sieci transportowej, mającą negatywny wpływ na Biebrzański Park 
Narodowy, zaproponowany jako obszar Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 stycznia 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Petycja ta odnosi się do różnych kwestii związanych z ochroną przyrody w UE, a w 
szczególności w Polsce, jednakże większość z nich jest przedstawiona w sposób bardzo 
ogólny i jedynie dwie mogą być istotne, wskazując na możliwe naruszenia wspólnotowego 
prawa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. Są nimi: tworzenie sieci Natura 2000 w 
Polsce i niewystarczająca ochrona przyrody w ramach tego programu, także w związku z 
warunkami dla nowych form rozwoju i istniejących działań na obszarach Natura 2000, oraz 
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budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy.

Tworzenie sieci Natura 2000 w Polsce

Zgodnie z wymogami, niezwłocznie po przystąpieniu do UE w maju 2004 r. Polska 
przekazała Komisji Europejskiej wykaz obszarów wyznaczonych na podstawie dyrektywy 
ptasiej (dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) i dyrektywy 
siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory). Wykazy te, wraz z wykazami przekazanymi przez inne nowe państwa 
członkowskie, są aktualnie oceniane w celu sprawdzenia, czy są wyczerpujące.

Komisja otrzymała skargę w sprawie niewystarczającego wyznaczenia terenów, 
w szczególności w przypadku Polski. Skarga została zarejestrowana i zostanie rozpatrzona 
z uwzględnieniem wyników oceny zaproponowanych terenów.

Warunki dla nowych form rozwoju i prowadzonej obecnie działalności w sieci Natura 2000

Sieć Natura 2000 obejmuje specjalne obszary ochrony wyznaczone na podstawie dyrektywy 
siedliskowej i obszary specjalnej ochrony wyznaczone na podstawie dyrektywy ptasiej.

Procedura wyboru i wyznaczania obszarów na podstawie dyrektywy ptasiej składa się 
z jednego etapu, podczas gdy procedura na podstawie dyrektywy siedliskowej podzielona jest 
na kilka etapów (złożenie przez państwa członkowskie propozycji wykazu obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty; ustalenie przez Komisję, na podstawie wykazów 
krajowych i w porozumieniu z każdym państwem członkowskim, projektu wykazu obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty; przyjęcie wykazu; wyznaczenie przez państwa 
członkowskie obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalnych obszarów 
ochrony).

Tereny wyznaczone przez Polskę posiadają obecnie status obszarów specjalnej ochrony (na 
podstawie dyrektywy ptasiej) i proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 
(na podstawie dyrektywy siedliskowej).

W Polsce projekty na terenach wyznaczonych na podstawie dyrektywy ptasiej już obecnie 
objęte są postanowieniami art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej, co wiąże się głównie z 
wymogiem dokonania oceny wpływu projektu na obszar. W przypadku negatywnej oceny 
tego wpływu, należy oszacować rozwiązania alternatywne, a w przypadku gdy plan lub 
projekt musi być utrzymany ze względu na imperatyw wynikający z nadrzędnego interesu 
publicznego państwo członkowskie powinno podjąć działania kompensujące, konieczne do 
zapewnienia ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000. W niektórych przypadkach 
niezbędna jest opinia Komisji. Ogólna ochrona gatunków i siedlisk na tych obszarach jest 
wymagana na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej.

Projekty na proponowanych obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, zgodnie 
z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-117/03, nie są objęte 
zakresem art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej, jednakże, zgodnie z tym samym 
orzeczeniem, państwa członkowskie są zobowiązane, ze względu na wskazany w dyrektywie 
cel ochrony, do podjęcia na tych obszarach właściwych środków mających na celu 
zapewnienie znaczenia ekologicznego tych obszarów na szczeblu krajowym. Art. 6 ust. 3 i 4 
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dyrektywy siedliskowej będzie miał zastosowanie, w chwili gdy owe proponowane obszary 
mające znaczenie dla Wspólnoty staną się specjalnymi obszarami ochrony.

Jeżeli Komisja otrzyma informacje dające podstawy do poważnego zaniepokojenia co do 
przestrzegania przez państwa członkowskie wyżej wspomnianych przepisów, Komisja 
podejmie wszelkie właściwe środki, w razie konieczności włącznie z procedurą w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zgodnie z art. 226 traktatu WE, w celu 
położenia kresu uchybieniu.

Budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy

Komisja zarejestrowała skargę w tej sprawie i jest ona obecnie analizowana. Równolegle 
służby Komisji przeprowadzają analizę oceniającą I Paneuropejski Korytarz Transportowy 
biegnący przez Helsinki, Tallin, Rygę, Kowno i Warszawę.

Należy podkreślić, że korytarze w ramach transeuropejskich sieci transportowych są ustalane 
w ścisłym porozumieniu z państwami członkowskimi i nie są wyznaczane jako konkretne 
drogi, jak jest to często przedstawiane, lecz raczej jako szerokie korytarze, wewnątrz których, 
w większości przypadków, możliwe są różne alternatywy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 16 września 2005 r.

Po przystąpieniu do UE w maju 2004 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej wykaz 
obszarów wyznaczonych na podstawie dyrektywy ptasiej (dyrektywa 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa1) i dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2). Wykazy te nadal podlegają 
ocenie.

Służby Komisji skontaktowały się z władzami polskimi w sprawie niewystarczającego 
wyznaczenia obszarów w ramach sieci Natura 2000. Władze polskie wyraziły chęć 
rozszerzenia obszarów sieci Natura 2000 w Polsce i złożyły do Komisji nieformalny wniosek 
z projektem wyznaczenia dodatkowych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 
w alpejskim regionie biogeograficznym. Komisja oczekuje w najbliższym czasie formalnego 
wniosku dotyczącego rzeczonych obszarów, a także ewentualnych dodatkowych obszarów 
w kontynentalnym regionie biogeograficznym.

Służby Komisji zarejestrowały również skargę dotyczącą niewystarczającego wyznaczenia 
terenów w Polsce.

Wspomniana skarga zostanie poddana ocenie przez służby Komisji w chwili upłynięcia 
terminu (koniec listopada 2005 r.) złożenia przez władze polskie oficjalnego wniosku 
dotyczącego kolejnych terenów.

Budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy

  
1 Dz.U. L 103 z 25.04.79, str. 1-18

2 Dz.U. L 206 z 22.07.92, str. 7-50
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Komisja rozpoczęła w tej sprawie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i zwróciła się do władz polskich o wyjaśnienie szeregu kwestii.

W odpowiedzi władze polskie poinformowały Komisję, że sprawa dotycząca „Via Baltica” 
jest przedmiotem zalecenia Stałego Komitetu ds. Konwencji Berneńskiej włączonego do 
porządku prawnego WE dyrektywą 94/43/EWG.

Polskie władze dostarczyły również szczegółowych informacji dotyczących opracowywania 
dokumentu mającego stanowić podstawę oceny oddziaływania na środowisko, który jest 
obecnie przygotowywany przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli Ministerstwa 
Infrastruktury i Ministerstwa Środowiska. Decyzja w sprawie dokładnego zakresu oceny nie 
została jeszcze podjęta.

Komisja będzie w dalszym ciągu dokonywać oceny przebiegu tej sprawy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

W styczniu 2006 r. Polska przedłożyła dodatkowy wykaz dotyczący alpejskiego regionu 
biogeograficznego, obejmujący dziewięć nowych proponowanych obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty i rozszerzenie jednego tego typu obszaru, który zaproponowano już 
wcześniej. Jednak polski wykaz obszarów zgłoszonych do sieci Natura 2000 nadal jest 
niewystarczający. Chociaż polskie władze poinformowały Komisję Europejską, że wykaz 
dodatkowo proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, odnoszący się do 
kontynentalnego regionu biogeograficznego, planowano przedłożyć w styczniu 2006 r., 
dotychczas nie przedstawiono Komisji Europejskiej żadnej tego typu dodatkowej propozycji.
W kwestii wyznaczenia dodatkowych obszarów specjalnej ochrony (zgodnie z wymogami 
dyrektywy ptasiej), polskie władze poinformowały Komisję Europejską, że ich przyjęcie 
planuje się najpóźniej na czerwiec 2006 r.

Służby Komisji Europejskiej będą nadal monitorowały sprawę zarejestrowanej skargi.

Budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy

Komisja Europejska zarejestrowała nowe skargi związane ze sprawą „Via Baltica”. Skargi te 
dostarczają nowych informacji, które ukazują sprawę „Via Baltica” w innym świetle. Zostało 
już skierowane pismo do władz polskich z prośbą o dalsze wyjaśnienia.

6. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

Komisja wzięła pod uwagę fakt, iż po złożeniu przez Polskę w styczniu 2006 r. dodatkowego 
wykazu proponowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty, lista terenów 
objętych siecią Natura 2000 wciąż była niewystarczająca. Ponieważ nie przekazano Komisji 
dodatkowego wykazu obszarów mającego znaczenie dla Wspólnoty, a władze Polski 
zasygnalizowały, iż wskazanie i przyjęcie dodatkowego wykazu terenów specjalnej ochrony 
(zgodnie z wymaganiami dyrektywy ptasiej) było zaplanowane dopiero na czerwiec 2006 r., 
Komisja skierowała do władz polskich w kwietniu 2006 r. wezwanie do usunięcia uchybienia.  

Władze polskie odpowiedziały na powyższe pismo i dostarczyły m. in. plan dotyczący 
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wyznaczenia terenów specjalnej ochrony oraz złożyły oficjalne wnioski w sprawie obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty. Wspomniana odpowiedź jest obecnie badana w 
szczególności w celu określenia, czy zaproponowane dodatkowe wyznaczenie terenów oraz 
złożone wnioski mogłyby usunąć uchybienia.

Budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy

Komisja bada obecnie kilka skarg dotyczących projektu budowy autostrady „Via Baltica”.

Wydaje się, że strategiczna ocena środowiska jest obecnie dokonywana przez władze polskie 
oraz że powinna ona zostać zamknięta przed końcem 2006 r. Ponadto uprzednie pozwolenia 
na budowę zostały cofnięte przez ministra środowiska, a nowe nie zostały jeszcze wydane.  
Komisja pozostaje w kontakcie z władzami polskimi w sprawie projektu. W świetle ostatnich 
wydarzeń, takich jak wydanie postanowień przez ministra środowiska dotyczących projektu 
budowy obwodnicy augustowskiej, które jak się wydaje uwzględniają nowe punkty dotyczące 
złagodzenia oraz rekompensaty środków projektu, Komisja wystosowała nową prośbę o 
udzielenie informacji. Komisja analizuje ostatnią odpowiedź władz polskich na jej pismo.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 1 czerwca 2007 r.

Wyznaczenie terenów objętych programem Natura 2000 

W kwietniu 2006 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia 
odnoszącego się do niewystarczającej liczby wyznaczonych terenów objętych programem 
Natura 2000. Władze polskie udzieliły odpowiedzi i dostarczyły między innymi 
harmonogram wyznaczenia dodatkowych obszarów specjalnej ochrony, wymaganych na 
mocy dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 (dyrektywa ptasia) oraz 
przedstawienia oficjalnych propozycji terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 
wymaganych na mocy dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory2 (dyrektywa siedliskowa). 

Ze względu na niedostatki w wyznaczaniu Komisja w dniu 15 grudnia 2006 r. skierowała do 
władz polskich uzasadnioną opinię. Odpowiedź jest obecnie analizowana. 

Tymczasem władze polskie przedstawiły Komisji w październiku 2006 r. propozycje 
dotyczące 41 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz rozszerzenia siedmiu 
istniejących terenów tego rodzaju, w kwietniu 2007 r. propozycje dotyczące 59 terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty oraz nowych obszarów specjalnej ochrony, a w styczniu 
2007 r. propozycje rozszerzenia niektórych istniejących wyznaczonych obszarów specjalnej 
ochrony. Nowe wyznaczone obszary specjalnej ochrony są obecnie oceniane, natomiast 
proponowane tereny mające znaczenie dla Wspólnoty zostaną poddane ocenie po przekazaniu 
przez Polskę dokumentacji tych propozycji, której obecnie brakuje. 

Budowa autostrady przebiegającej przez Biebrzański Park Narodowy 

Komisja otrzymała szereg skarg dotyczących ośmiu projektów drogowych w północno-

  
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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wschodniej Polsce. Projekty te dotyczą nowych dróg, obwodnic lub modernizacji dróg 
istniejących, stanowiących część korytarza transportowego Helsinki-Warszawa. Naruszają 
one obszary specjalnej ochrony wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej oraz tereny tereny 
mające znaczenie dla Wspólnoty zaproponowane na mocy dyrektywy siedliskowej, a także 
tereny, które planuje się przedstawić Komisji jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. 

Komisja ma poważne powody, by twierdzić, że zezwalając na te projekty Polska dopuszcza 
się naruszenia kilku postanowień wymienionych powyżej dyrektyw, które mają na celu 
zapobieżenie degradacji środowiska naturalnego. W związku z tym w dniu 12 grudnia 2006 r. 
Komisja postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie naruszeniu zobowiązań państwa 
członkowskiego na mocy art. 226 traktatu WE oraz skierować do władz polskich wezwanie 
do usunięcia uchybienia. Władze polskie udzieliły odpowiedzi na to wezwanie w dniu 15 
lutego 2007 r. 

Ze względu na niezadowalającą odpowiedź władz polskich oraz rozwój wydarzeń na 
przedmiotowych obszarach (np. wydanie ostatecznych zezwoleń na budowę dwóch 
obwodnic: Augustowa i Wasilkowa), Komisja w dniu 28 lutego przekazała władzom polskim 
uzasadnioną opinię dotyczącą dwóch powyższych projektów, zwracając się o udzielenie 
odpowiedzi w ciągu tygodnia i zastrzegając sobie jednocześnie prawo do podjęcia w razie 
potrzeby w przyszłości działań w odniesieniu do innych projektów objętych wezwaniem do 
usunięcia uchybienia. 

Komisja uznała odpowiedź władz polskich na uzasadnioną opinię za niesatysfakcjonującą. W 
związku z tym Komisja w dniu 21 marca 2007 r. postanowiła przekazać sprawę budowy 
dwóch obwodnic (Augustowa i Wasilkowa) do Trybunału Sprawiedliwości. Decyzja Komisji 
obejmuje wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (tzn. przerwania prac 
budowlanych do momentu wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie). 

Jeżeli chodzi o pozostałe sześć projektów, w tym projekt dotyczący obwodnicy Sztabina, 
która przecina Biebrzański Park Narodowy, Komisja jest w trakcie analizy odpowiedzi władz 
polskich na wezwanie do usunięcia uchybienia oraz nowych informacji dostarczonych przez 
składającego petycję.


