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PL Zjednoczona w różnorodności PL

WDROŻENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W DNIU 1 GRUDNIA

2010 R.

1. Różnorodność biologiczna (Sandrine Bélier)

W związku z nieosiągnięciem celu dotyczącego różnorodności biologicznej wyznaczonego na 
rok 2010 UE zobowiązała się w Nagoi do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej 
w celu dopilnowania, aby do roku 2020 odtworzyć ekosystemy, tak aby dalej mogły pełnić 
swoje istotne funkcje. Natura 2000 dzięki swojej sieci obszarów chronionych stanowi istotną 
część powyższego rozwiązania. W jaki sposób Komisja przewiduje powstrzymanie 
przypadków naruszenia przepisów dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywy ptasiej oraz zapewnienie ich pełnego wdrożenia? W 
szczególności jakie środki przyjmie Komisja w celu zapewnienia odpowiednich norm oceny 
wpływu oraz monitorowania właściwego korzystania z procedury odstępstwa w przypadku 
ustępu 4 art. 6 dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych? Czy Komisja zamierza przyjąć 
środki wystarczające na finansowanie zarządzania obszarami sieci Natura 2000?

2. Stosowanie polityki UE w zakresie biopaliw: ochrona różnorodności biologicznej 
(Karin Kadenbach)

W dyrektywie UE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych określono zestaw kryteriów 
zrównoważonego rozwoju służących dopilnowaniu, aby obszary o wysokiej różnorodności 
biologicznej nie zostały zniszczone przez rynek agropaliw UE.

W art. 17 dyrektywy określono, że:

3. Biopaliwa i biopłyny [...] nie pochodzą z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli terenów, które w styczniu 2008 r. lub później posiadały jeden 
z następujących statusów, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal

b) obszary wyznaczone [...] do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych 
ekosystemów lub gatunków, uznawanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub 
zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje  międzyrządowe lub 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody pod warunkiem uznania ich zgodnie z drugim 
akapitem art. 18 ust. 4.

Od czasu przyjęcia dyrektywy minęły dwa lata. Dyrektywa weszła w życie w czerwcu 
2009 r., a kryteria mają zostać zastosowane w praktyce do grudnia 2010 r.

Czy zadowala Komisję, że produkcja agropaliw stosowanych obecnie w samochodach UE nie 
szkodzi obszarom o wysokiej różnorodności biologicznej, które stosują wymienione kryteria? 
Jeśli nie, w jaki sposób Komisja zapewnia stosowanie tych zasad? Za przykład może posłużyć 
włoska firma produkująca biopaliwa o nazwie Nuove Iniziative Industriali (Srl), która 
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zamierza sprzedać agropaliwa powstałe na skutek zniszczenia terenów zalesionych Dakatcha 
w Kenii. Tereny zalesione Dakatcha są obszarem mającym znaczenie dla ochrony dzikiego 
ptactwa, sklasyfikowanym przez organizację BirdLife International uznawaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także obszarem, który z pewnością byłby chroniony 
w UE biorąc pod uwagę gatunki wpisane na Czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i jej Zasobów.

3. Ramowa dyrektywa wodna (Richard Seeber)

Zgodnie z wdrożoną ramową dyrektywą wodną (dyrektywa 2000/60/WE) państwa 
członkowskie są zobowiązane do ustanowienia i opublikowania planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu. 

Które państwa członkowskie opublikowały już w terminie plany gospodarowania wodami 
w dorzeczu?
Ile planów gospodarowania wodami w dorzeczu zostało dotychczas opublikowanych i czy są 
one zgodne z wytycznymi określonymi w ramowej dyrektywie wodnej?

4. Utrzymujący się kryzys dotyczący odpadów w Kampanii (Margrete Auken)

W dniu 4 marca 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Włochy 
naruszają prawodawstwo UE w związku z nieutworzeniem w Kampanii sieci instalacji 
wystarczających do zapewnienia unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób 
niezagrażający ludzkiemu zdrowiu i środowisku (wyrok w sprawie nr C-297/08). 

Włochy do tej pory nie przyjęły jednak środków niezbędnych do zapewnienia zgodności 
z wyrokiem Trybunału. W dniu 23 października 2010 r. Komisja Europejska oświadczyła, że 
obecna sytuacja przypomina w dużym stopniu kryzys z roku 2007, który doprowadził do 
wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Republice Włoskiej1. 
Odpady niebezpieczne są mieszane lub unieszkodliwiane razem z odpadami z gospodarstwa 
domowego lub odpadami organicznymi, co narusza przepisy dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Składowisko odpadów 
w Terzigno (położone na terenie parku narodowego, obszaru wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO) narusza wymogi dyrektywy w sprawie składowania odpadów, 
między innymi ze względu na swoje położenie na terenie parku narodowego oraz 
niezastosowanie procedur przyjmowania odpadów zgodnie z art. 11. Pomimo to właściwe 
władze zamierzają powiększyć obszar i otworzyć nowe składowisko odpadów na terenie 
parku narodowego. W związku z powyższym wydaje się, że właściwe władze we Włoszech 
zupełnie nie zastosowały się do wyroku Trybunału. 

Obywatele stanowczo protestują przeciwko obecnej sytuacji, która zagraża ich warunkom 
życia w związku z poważnym zanieczyszczeniem środowiska, i która wyraźnie wskazuje na 
rażący brak poszanowania prawa Unii oraz instytucji UE. 

                                               
1Oświadczenie Janeza Potočnika, komisarza ds. środowiska, w sprawie sytuacji dotyczącej odpadów w 
Kampanii we Włoszech. Komunikat prasowy Europa z dnia 23 października 2010 r.



DT\838806PL.doc 3/7 PE452.705v01-00

PL

Kiedy Komisja zdecyduje się na wszczęcie postępowania przeciwko Włochom zgodnie z art. 
260 mając na celu nałożenie kar, co wydaje się jedynym sposobem na zmuszenie władz 
włoskich do zapewnienia zgodności z wyrokiem Trybunału?

5. Olbrzymie składowisko odpadów na bagnach w Huelvie (Satu Hassi)

Każdego roku w mieście Huelva położonym na południu Hiszpanii u ujścia dwóch rzek do 
Oceanu Atlantyckiego spółka Fertibéria wysypuje na przybrzeżne bagna 2,5 miliona ton 
odpadów fosfogipsu. Wysypywanie odpadów trwa po dziś dzień. Odpady zawierają duże 
ilości metali ciężkich. W wyniku takiego postępowania przez ostatnie lata zostało 
wysypanych ponad 120 milionów ton niebezpiecznych odpadów. Nie podjęto żadnych 
kroków mających na celu zapewnienie nieprzepuszczalności, aby zatrzymać wypłukiwanie 
metali ciężkich ze składowiska odpadów do rzek, a w rezultacie do morza. 

Powyższa kwestia została przedyskutowana w obecności Komisji podczas ostatniego 
posiedzenia wykonawczego tej komisji w lutym 2009 r. W marcu 2009 r. Komisja udzieliła 
odpowiedzi pisemnej, w której poinformowała o wysłaniu w lutym 2009 r. uzupełniającego 
wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niepoprawnym zastosowaniem 
prawodawstwa UE w zakresie odpadów w odniesieniu do unieszkodliwiania odpadów 
przemysłowych na bagnach Huelvy, gdyż właściwe władze powinny traktować fosfogips jako 
odpady, a nie jako przemysłowy produkt uboczny. W związku z powyższym zastosowanie 
miała dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, a także wymagania techniczne określone 
w dyrektywie w sprawie składowania odpadów na podstawie art. 19 dyrektywy w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

Bieżące wysypywanie odpadów wyraźnie narusza wyżej wymienione zobowiązania prawne; 
co więcej władze hiszpańskie wydały pozwolenie na dalsze wysypywanie odpadów do końca 
tego roku.

Jak długo jeszcze Komisja będzie tolerować to rażące niestosowanie przez władze 
hiszpańskie odpowiedniego prawodawstwa? 

Czy Komisja wysłała już ostateczne pisemne upomnienie („uzasadnioną opinię”) władzom 
Hiszpanii? Jeśli tak, kiedy Komisja zdecyduje o wniesieniu sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości? Jeśli nie, dlaczego?

Czy po zakończeniu wysypywania odpadów Komisja podejmie kroki prawne w celu 
zobowiązania władz hiszpańskich do zapewnienia środków zaradczych na tym obszarze?

6. Europejska kontrola środowiskowa (Satu Hassi)

Europejskie prawodawstwo w zakresie odpadów istnieje od 35 lat. Pomimo to nadal 
obserwujemy rażące niestosowanie jego podstawowych wymogów przez różne państwa 
członkowskie. W Huelvie w Hiszpanii władze hiszpańskie wydawały przez dziesięciolecia 
pozwolenie na wysypywanie milionów ton niebezpiecznych odpadów na przybrzeżne bagna, 
co więcej wysypywanie trwa po dziś dzień na podstawie pozwolenia, które mylnie klasyfikuje 
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te odpady jako produkty uboczne (patrz odrębne pytanie Satu Hassi). W Kampanii we 
Włoszech niebezpieczne odpady są od wielu lat wysypywane razem z odpadami 
z gospodarstw domowych, w tym na terenie parku narodowego pomimo wyroku Trybunału 
(patrz odrębne pytanie Satu Hassi). Na Węgrzech na skutek wycieku czerwonego szlamu 
zginęło 9 osób, 130 zostało rannych, dwie wsie zostały zniszczone oraz nastąpiło długotrwałe 
zanieczyszczenie ziemi rolnej. 

To jedynie kilka przypadków, które pokazują, że niewłaściwe stosowanie lub nawet całkowite 
niestosowanie podstawowych przepisów prawodawstwa Unii w zakresie środowiska, a 
w szczególności prawodawstwa w zakresie odpadów, jest powszechne w wielu państwach 
członkowskich w UE nawet w roku 2010.

Odpowiednie kontrole dotyczące poprawnego i pełnego stosowania prawa europejskiego 
w zakresie środowiska mogłyby zapobiec wielu takim nagłym wypadkom czy klęskom. 
Wydaje się jednak, że wielu państwom członkowskim brakuje środków lub woli politycznej 
do zapewnienia odpowiednich kontroli. 

Jak wiele jeszcze podobnych przypadków musi się wydarzyć zanim Komisja zajmie bardziej 
zdecydowane stanowisko w sprawie kontroli środowiskowych? Kiedy Komisja przedstawi 
ramy prawne dotyczące kontroli UE obejmującej prawodawstwo w zakresie środowiska 
w celu dopilnowania, aby kontrole były przeprowadzane w UE skutecznie, w sposób 
niezależny i na jednolitych warunkach?

7. Stosowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w UE (Theodoros 
Skylakakis)

System handlu uprawnieniami do emisji w UE jest największym międzynarodowymi 
i wielosektorowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na 
świecie. Biorąc pod uwagę:
(a) nadużycia w stosunku do jednostek poświadczonych redukcji emisji na rynku handlu 
uprawnieniami do emisji prowadzące do rażąco niewłaściwego wykorzystania pieniędzy 
europejskich użytkowników w celu niszczenia gazu HFC-23 po cenie 70-krotnie 
przewyższającej rzeczywisty koszt jego zniszczenia, a przez to stwarzające nieoczekiwane 
zyski dla garstki spółek na świecie;
(b)  wzrost stężenia gazu HFC-23 w atmosferze; 
(c) oczekiwanie na wniosek Komisji w sprawie możliwości wprowadzenia dalszych 
ograniczeń jakościowych w korzystaniu z jednostek pochodzących z przedsięwzięć 
w dziedzinie gazu przemysłowego w systemie handlu uprawnieniami do emisji w UE po 
2012 r. oraz odpowiednią ocenę wpływu;
(d) to, że w przypadkach ewentualnych zakłóceń w odniesieniu do handlu uprawnieniami 
do emisji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Europie, takich jak manipulacja 
na rynku, brak konkurencji lub zmowy przedsiębiorstw, pośród instytucji UE nie istnieje 
jeden organ uprawniony do monitorowania i dochodzenia tych zakłóceń oraz interweniowania 
w ich sprawie w odpowiednim czasie, podczas gdy obecne władze nie mają dostępu do 
narzędzi umożliwiających im zapewnienie płynnego funkcjonowania rynku
– czy Komisja zamierza ulepszyć stosowanie prawodawstwa w zakresie systemu handlu 



DT\838806PL.doc 5/7 PE452.705v01-00

PL

uprawnieniami do emisji po roku 2013 (w tym możliwość ustanowienia organu regulującego 
ten nowo powstały rynek) w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości?

8. Stosowanie prawodawstwa dotyczącego GMO (Bart Staes)
A. Prawodawstwo w zakresie „współistnienia” upraw: W sprawozdaniu Komisji 
w sprawie współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych z uprawami tradycyjnymi 
i ekologicznymi (kwiecień 2009 r.) stwierdzono, że jedynie 15 państw członkowskich 
przyjęło szczególne przepisy dotyczące współistnienia upraw. Czy ta liczba wzrosła od 
tego czasu? Czy są jakieś państwa członkowskie, na terenie których uprawia się GMO, a nie 
obowiązują po dziś dzień żadne przepisy dotyczące współistnienia upraw? Czy Hiszpania, 
państwo UE z najwyższym udziałem procentowym upraw GMO w UE, wdrożyła już przepisy 
dotyczące współistnienia upraw?

W dyrektywie 2001/18 stanowi się, że: „Organizmy żywe uwolnione do środowiska 
naturalnego zarówno w dużej, jak i w małej liczbie w celach doświadczalnych albo jako 
produkty dostępne w handlu, mogą rozmnażać się w środowisku naturalnym i przekraczać 
granice państwowe, tym samym wywierając wpływ na inne państwa członkowskie. Skutki 
takiego uwolnienia dla środowiska naturalnego mogą być nieodwracalne” (punkt 4 
preambuły) oraz że „Konieczne jest zapewnienie możliwości śledzenia na wszystkich etapach
wprowadzania do obrotu GMO w charakterze lub w składzie produktów zatwierdzonych 
zgodnie z częścią C niniejszej dyrektywy” (punkt 42 preambuły).

Równocześnie w rozporządzeniu nr 1829/2003 wielokrotnie wspomniano prawo 
konsumentów i rolników do informacji i dokonania świadomego wyboru. Powyższe zostało 
podkreślone również przez Radę ds. Środowiska, a także komisarza Dalliego w kilku jego 
wystąpieniach dotyczących GMO.

W najnowszym zaleceniu Komisji w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania 
krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych 
z lipca 2010 r. stwierdzono, że „środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych powinny zostać 
ustanowione na poziomie państw członkowskich”. W związku z powyższym: W jaki sposób 
Komisja dąży do usprawnienia wdrożenia dyrektywy 2001/18? Czy Komisja rozważa uznanie 
„środków w zakresie współistnienia upraw” za prawnie wiążące?

B. Przejrzystość: W odniesieniu do art. 25 ust. 4 dyrektywy 2001/18 oraz orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2009 r. (sprawa nr C-552/07) czy Komisja może 
przedstawić informacje dotyczące liczby państw członkowskich, które ustanowiły publiczny 
rejestr, w którym odnotowywane jest miejsce uwolnienia GMO, a które państwa 
członkowskie go nie ustanowiły? W jaki sposób Komisja zamierza ulepszyć tę sytuację?
C. Zanieczyszczenie: W swoim raporcie w sprawie współistnienia z 2009 r. Komisja 
określiła, że (rozdział 7.2): „W większości państw członkowskich środki w zakresie 
współistnienia upraw opracowano w sposób uniemożliwiający przekroczenie wartości 
progowej w zakresie oznakowania GMO w żywności i paszy, ustalonej na poziomie 0,9%”. 
Jednocześnie w rozporządzeniu nr 1829/2003 określono, że żywność GMO musi być 
etykietowana, z wyjątkiem „środków spożywczych zawierających materiał, który zawiera, 
składa się lub jest wyprodukowany z GMO w części nie większej niż 0,9 procent składników 
żywności rozpatrywanych odrębnie, lub żywności zawierającej jeden składnik 
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z zastrzeżeniem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie”. 
Środki w zakresie współistnienia upraw prowadzące do zanieczyszczenia na poziomie 0,9% 
prowadzą do zamierzonego zanieczyszczenia, które nie może już być uznane za 
przypadkowe. 

Czy sytuacja w państwach członkowskich polepszyła się? Czy Komisja zgadza się, że w celu 
spełnienia wymogów rozporządzenia nr 1829/2003 środki w zakresie współistnienia muszą 
mieć za cel unikanie zanieczyszczenia?

9. REACH (Richard Seeber)

Zadaniem centralnego systemu UE w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH, rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006) jest, między innymi, rozpoznanie i kontrola chemikaliów stanowiących 
największe zagrożenie, oraz, w miarę możliwości zastąpienie ich mniej niebezpiecznymi 
substancjami.

Jaki jest obecny stan prac nad wdrożeniem przedmiotowego rozporządzenia? 
Czy przegląd rozporządzenia może okazać się niezbędny? Jeśli tak, to w jakich ramach 
czasowych?
Czy Komisja widzi potrzebę rozszerzenia rozporządzenia REACH?

10. Wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (Richard 
Seeber)

W 6. wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego przedstawiono 
z szerokiej perspektywy wyzwania dotyczące środowiska oraz przewidziano ramy 
strategiczne polityki środowiskowej Komisji do roku 2012. Do czterech obszarów 
priorytetowych ochrony środowiska należą: zmiana klimatu, systemy naturalne 
i różnorodność biologiczna, zdrowie i środowisko naturalne, a także zasoby i odpady. 

Czy wdrażanie 6. wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
przebiega właściwie i w jakim stopniu został on dotychczas wdrożony?

11. Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego (Kriton Arsenis)

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego odgrywa 
istotną rolę w zapewnieniu właściwego stosowania przepisów prawa UE. Do Komisji 
Europejskiej każdego roku wpływa tysiące wniosków o rozpatrzenie skarg i spraw 
dotyczących uchybień, które to postępowanie jest często złożone i długotrwałe. Średni czas, 
który upływa od czasu podjęcia pierwszego kroku w postępowaniu w sprawie uchybienia do 
zamknięcia sprawy to kilka lat przy zapewnieniu wysokiego stopnia współpracy między
państwami członkowskimi a Komisją. 

Biorąc powyższe pod uwagę:
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Czy istnieje potrzeba ustanowienia skutecznego narzędzia przeglądu uchybień na poziomie 
państw członkowskich koordynowanego przez Komisję Europejską?

Czy istnieje potrzeba systemu wczesnego ostrzegania, na mocy którego Komisja Europejska 
będzie mogła interweniować zanim dojdzie do naruszenia prawa UE, zawiadamiającego 
o spodziewanym ustawodawstwie krajowym lub decyzji administracyjnej naruszającej prawo 
UE, gdy tylko taka informacja będzie dostępna? 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę personelu niezbędnego do obsługiwania skarg i spraw 
dotyczących uchybień w UE w skali roku, jaki procent z nich jest obsługiwany przez personel 
Komisji, a jaki procent jest zlecany do realizacji poza jednostką?


