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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 24 STYCZNIA 2011 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. Niestosowanie dyrektywy siedliskowej (Chris Davies)

Dotychczas Komisja wszczęła postępowanie dotyczące trzech skarg i wysłała do rządu 
Bułgarii cztery wezwania do usunięcia uchybienia w sprawie niewyznaczenia pod względem 
liczby i powierzchni obszarów specjalnej ochrony na mocy dyrektywy dotyczącej ochrony 
dzikiego ptactwa, a także w sprawie ciągłego niszczenia obszarów, które powinny być 
chronione na podstawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 
Odpowiedź rządu Bułgarii jest niedopuszczalna. Rząd Bułgarii nadal nie ukończył tworzenia 
obszarów Natura 2000 i zezwolił na dalsze niszczenie wielu z nich.
Zniszczenia na półwyspie Kaliakra na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii mają poważny 
wpływ na tysiące migrujących bocianowatych, dla których jest to miejsce przelotowe. Jest to 
także część jedynego na świecie miejsca zimowania bernikli rdzawoszyjej, zagrożonej na 
skalę światową.

a) Dlaczego Komisja nie doprowadziła postępowania w sprawie skarg do etapu 
uzasadnionej opinii i kiedy zamierza to zrobić?

b) Co do półwyspu Kaliakra, w jaki sposób Komisja zamierza zapewnić pełne 
wyznaczenie tego obszaru, biorąc pod uwagę brak w pobliżu odpowiednich siedlisk, 
które mogłyby zrekompensować zniszczenia?

c) W jaki sposób Komisja zamierza doprowadzić do odtworzenia tych obszarów?

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

4. 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 
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 
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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?

5. 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?

6.  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?

7. 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 
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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:

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?


