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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0318/2008, którą złożył Janusz Lewandowski (Polska), z 4 podpisami, 
w sprawie niestosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do 
wyznaczenia położenia Piaśnickich Łąk na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego 
jako obszaru specjalnej ochrony

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec faktu, iż polskie władze odpowiedzialne za 
wyznaczenie lokalizacji Piaśnickich Łąk jako obszaru specjalnej ochrony pominęły 
wysłuchanie opinii właścicieli ziemi, która ma być włączona do przedmiotowego obszaru. 
Składający petycję podkreśla w związku z powyższym, że poważnie zlekceważono 
postanowienia konwencji z Aarhus w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa 
w procesach decyzyjnych oraz dostępu do złożenia skargi i sądowych procedur przeglądu 
w odniesieniu do ochrony środowiska. Składający petycję uważa również, że dyrektywa 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, która w tej 
sprawie ma zastosowanie, nie została poprawnie zinterpretowana przez polskie organy 
ds. ochrony środowiska. Uważa, że interesy jego i innych właścicieli ziemi są zagrożone 
i wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję jest zaniepokojony propozycją polskiego rządu, aby Piaśnickie Łąki 
wyznaczyć jako teren sieci Natura 2000 PLH 220021 (teren mający znaczenie dla Wspólnoty)
w drodze procedury, która nie obejmowała indywidualnych konsultacji z poszczególnymi
właścicielami ziemi.
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Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa 92/43/EWG1 sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory) ustanawia zobowiązania prawne państwa członkowskiego 
w odniesieniu do wyznaczania terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Na mocy tej 
dyrektywy państwo członkowskie przy wyznaczaniu odpowiedniego obszaru jako terenu 
mającego szczególne znaczenie dla Wspólnoty opiera się na kryteriach naukowych ściśle 
określonych w dyrektywie. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
wyraźnie potwierdza, że państwo członkowskie nie może nie wyznaczyć danego obszaru, jeśli 
spełnia on odpowiednie kryteria naukowe jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty ze 
względów społeczno-gospodarczych (patrz sprawa C-371/98). 

Polska pozostaje daleko w tyle, jeśli chodzi o proponowanie odpowiednich obszarów jako 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, co stanowi poważne uchybienie wobec 
zobowiązań prawnych zaciągniętych na mocy dyrektywy siedliskowej. W kwietniu 2006 r. 
Komisja Europejska przesłała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia, na które 
Polska udzieliła odpowiedzi w lipcu 2006 r. Ze względu na niezadowalającą odpowiedź 
strony polskiej, jak również na uchybienia w wyznaczaniu terenów, w dniu 15 grudnia 2006 r. 
Komisja wystosowała do władz polskich uzasadnioną opinię. Tymczasem w październiku 
2006 r. Polska przedłożyła Komisji Europejskiej propozycję 41 nowych terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty oraz rozszerzenia 7 innych istniejących terenów tego rodzaju. 
Następnie po wydaniu przez Komisję uzasadnionej opinii, Polska przedłożyła Komisji 
następne propozycje nowych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (ponad 50 
w kwietniu i ponad 60 we wrześniu 2007 r.). Komisja oczekuje, że w najbliższej przyszłości 
Polska przedłoży kolejne propozycje. Po przeprowadzeniu oceny nowych propozycji Komisja 
zdecyduje o dalszym przebiegu działań podejmowanych w związku z tym naruszeniem. 

Dyrektywa siedliskowa nie wyszczególnia wymogów odnośnie do konsultacji społecznych 
w przypadku proponowania wyznaczenia obszaru jako terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty. Możliwość uznania i wdrożenia danej metody konsultacyjnej pozostaje więc 
całkowicie w gestii władz krajowych. Komisja ze swej strony zawsze zalecała państwom 
członkowskim zwracanie się z zapytaniem co do zakresu i celu wspólnotowego 
prawodawstwa w dziedzinie przyrody i ochrony różnorodności biologicznej do jak najszerszej 
opinii publicznej. O ile nam wiadomo, na mocy prawa polskiego właściwy organ władzy 
krajowej przeprowadza konsultacje z lokalną administracją ustanowioną w wyniku wyborów
lokalnych. 

Uznając potrzebę zaangażowania zainteresowanych stron w proces zarządzania siecią Natura 
2000, Komisja udzieliła swojego wsparcia dwóm projektom z funduszu PHARE w Polsce 
skierowanym na budowanie potencjału. Celem pierwszego jest ułatwianie konsultacji 
i współpracy z zainteresowanymi stronami (w tym właścicielami ziemi) w ramach procedury
opracowywania planów zarządzania w odniesieniu do obszarów Natura 2000. Drugi ma na 
celu poprawę komunikacji na temat sieci Natura 2000 z opinią publiczną.

Natura 2000 nie jest siecią ścisłych rezerwatów przyrody, gdzie ludzka działalność objęta jest 
zakazem bądź ograniczeniami. Głównym celem sieci Natura 2000 jest zachęcanie do 
utrzymywania różnorodności biologicznej przy równoczesnym uwzględnianiu wymogów 
gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych. Opiera się na przekonaniu, że

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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człowiek jest nierozłączną częścią przyrody oraz że zarówno człowiek, jak i przyroda dobrze 
funkcjonują, gdy panuje między nimi harmonia. Wiele obszarów sieci Natura 2000 znajduje 
się w sytuacji zagrożenia ze względu na sposób, w jaki dotąd nimi zarządzano. Ważne więc 
będzie zapewnienie, że wprowadzone obecnie trwałe praktyki będą stosowane w przyszłości. 
Takie podejście niesie wiele korzyści, zarówno w odniesieniu do ochrony przyrody, jak i do 
ludzi mieszkających i pracujących na obszarach należących do sieci Natura 2000. Poprzez 
czynne włączanie różnych użytkowników ziem do zarządzania obszarami Natura 2000
możliwe jest zapewnienie utrzymania zagrożonych siedlisk półnaturalnych i gatunków
uzależnionych od dobrego zarządzania. W ramach różnych funduszy wspólnotowych istnieje 
również możliwość finansowania działań na rzecz wdrażania sieci Natura 2000. Na przykład 
wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) mogą otrzymać rolnicy, leśnicy i inni użytkownicy ziem na dobre zarządzanie 
ziemią w ramach obszarów sieci Natura 2000. Wykorzystanie tego funduszu za 
pośrednictwem środków ujętych w tak zwanych programach rozwoju obszarów wiejskich 
leży w gestii odpowiednich władz krajowych.

W odniesieniu do konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska naturalnego składający petycję zauważają, że procedura konsultacji dla obszarów, 
których ochronę się proponuje, nie zapewnia uczestnictwa właścicieli własności prywatnej. 
Uważają oni, że brak tego rodzaju konsultacji stanowiłby naruszenie art. 8 przedmiotowej 
konwencji. 

Art. 8 konwencji dotyczy przygotowywania przez władze publiczne powszechnie 
obowiązujących przepisów, które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko naturalne. 
Właściwy jej fragment stanowi, iż „każda ze Stron stara się promować rzeczywisty udział 
społeczeństwa, na odpowiednim etapie” przygotowywania tych przepisów.

Komisja przede wszystkim pragnie zauważyć w tej kwestii, że fakt, czy akty, w których 
proponuje się dane obszary jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, powinny mieć 
charakter powszechnie obowiązujących przepisów w ramach prawa polskiego, powinien 
zostać określony przez samo ustawodawstwo polskie. W każdym razie zakładając, że takie 
akty rzeczywiście stanowiłyby powszechnie obowiązujące przepisy, przyjmując pewien 
margines uznania wyraźnie zaznaczony w art. 8 samej konwencji, Komisja jest zdania, że 
brak systematycznych konsultacji z właścicielami ziem w ramach procedury proponowania 
wyznaczania terenów mających znaczenie dla Wspólnoty stanowi naruszenie tego zapisu.

Wnioski

Państwa członkowskie mają prawny obowiązek proponowania wyznaczania odpowiednich 
obszarów (tj. takich, które spełniają odpowiednie kryteria naukowe) jako terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty i nie mogą wzbraniać się od obowiązku ich wyznaczania, powołując
się na względy społeczno-gospodarcze. Komisja nie znalazła żadnych powodów, aby 
postawić Polsce zarzuty co do właściwości procedury prowadzącej do proponowania terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty. Do obowiązków państwa członkowskiego należy 
przeprowadzanie odpowiednich konsultacji w ramach procedury wyznaczania obszarów sieci 
Natura 2000 i zarządzania nimi. Nie stwierdzono żadnego naruszenia konwencji z Aarhus.
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