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WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

PYTANIA PRZEDSTAWIONE KOMISJI W CELU PRZEDYSKUTOWANIA PODCZAS 
SPOTKANIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA 

W DNIU 3 LUTEGO 2005 R.

PYTANIA OGÓLNE 

1. Wzmocnienie sekcji prawnej Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska (DG 
ENVI) (Dagmar Roth-Behrendt)

Czy Komisja zagwarantuje, że sekcja prawna Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska 
zostanie wzmocniona w taki sposób, aby móc rozpatrywać zwiększającą się liczbę skarg 
dotyczących wdrażania przepisów prawa ochrony środowiska? Czy nastąpi zwiększenie liczby 
personelu po przyjęciu dziesięciu nowych Państw Członkowskich? 

2. Rozwiązanie problemu dużej liczby toczących się spraw o naruszenie przepisów
(Chris Davies)

Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę toczących się spraw o naruszenie przepisów prawa 
ochrony środowiska, jakie są szacunki Komisji dotyczące całkowitej liczby osobogodzin 
wymaganych w celu satysfakcjonującego załatwienia tych spraw i zapewnienia stosowania 
przedmiotowego prawa? 

Jakie wnioski wyciągnęła Komisja odnośnie do tej kwestii, jeżeli chodzi o bliższą współpracę 
Państw Członkowskich, reformowanie i usprawnianie procedur egzekwowania, lub zwiększenie 
rezerw budżetowych w odniesieniu do spraw o naruszenie przepisów Wspólnoty? 
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WDRAŻANIE DYREKTYW – PODEJŚCIE HORYZONTALNE

3. Wdrażanie tzw. Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej (Satu Hassi) 

Dyrektywy Ptasia oraz Siedliskowa są głównymi instrumentami ochrony europejskiej fauny 
i flory. Pełne wdrożenie tych dyrektyw jest konieczne dla realizacji zobowiązania Unii 
Europejskiej dotyczącego zahamowania utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Do dnia 
dzisiejszego wiele Państw Członkowskich pozostaje w tyle, jeżeli chodzi o wdrażanie tych 
dyrektyw, np. w zakresie klasyfikacji obszarów specjalnej ochrony w ramach Dyrektywy Ptasiej 
lub właściwego wykorzystywania art. 6 Dyrektywy Siedliskowej (ochrona obszarów Natura 
2000). Czy Komisja jest zdania, że posiada możliwości do zapewnienia właściwego 
i terminowego wdrażania tych dyrektyw przez Państwa Członkowskie, łącznie z ochroną 
gatunków wymienionych w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków objętych 
przepisami Dyrektywy Ptasiej? Jakie będą dalsze działania Komisji w celu zapewnienia, że 
Dyrektywy te są właściwie wdrażane? 

4. Terytoria zamorskie Francji: fundusze strukturalne oraz ochrona różnorodności
biologicznej (Marie Anne Isler Beguin)

Zamorskie departamenty Francji cechują się większą różnorodnością biologiczną niż wszystkie 
tereny Unii Europejskiej razem wzięte (osiem globalnie zagrożonych gatunków ptaków, z czego 
cztery występują endemicznie na wyspie Reunion, jeden gatunek jest endemiczny dla 
Martyniki, na terenie Gujany Francuskiej znajduje się jeden z ostatnich nienaruszonych 
i rozległych terenów tropikalnego lasu deszczowego, w którym żyje o 700 gatunków ptaków 
więcej niż we wszystkich 25 krajach Unii Europejskiej, co stanowi odpowiednik liczby 
gatunków w całym zachodnim Regionie Palearktycznym – dane według BirdLife International 
(2004) Ptaki na obszarze Unii Europejskiej: ocena aktualnego stanu, strona 23). Departamenty 
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te otrzymują znaczną pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jednak Dyrektywa 
Ptasia oraz Dyrektywa Siedliskowa nie mają zastosowania do tych terenów. 

W jaki sposób Komisja Europejska zapewnia, że fundusze strukturalne nie szkodzą ważnym 
obszarom przyrodniczym w zamorskich departamentach Francji? Biorąc pod uwagę fakt, że 
tylko około 0,6% funduszy strukturalnych (np. wyspa Reunion, Gwadelupa) na tych obszarach 
zostaje przeznaczonych na działania środowiskowe, czy Komisja zamierza zapewnić 
zwiększone fundusze w odniesieniu do działań, które pomogą w osiągnięciu celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju UE, w szczególności zaś zobowiązań dotyczących zahamowania 
utraty różnorodności biologicznej do 2010 r.? 

5. Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli 1996 (John Bowis)

Udzielając Komisji pochwały za opracowanie szczegółowego raportu pt.: Analiza pierwszych 
sprawozdań Państw Członkowskich odnośnie do wdrażania dyrektywy w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (UE -15) z czerwca 2004 r., 
należy jednak zapytać, jakie kroki podejmuje Komisja obecnie w celu zapewnienia, że 
wszystkie Państwa Członkowskie posiadają przejrzyste procedury aktualizowania warunków 
pozwoleń oraz spójnego wdrażania innych aspektów dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli? Czy Komisja opracowała 
Wytyczne wyjaśniające definicję „instalacji” oraz załącznika I (w celu określenia „zdolności 
produkcyjnej”) oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania dyrektywy w miejskich oczyszczalniach 
ścieków, podobnie jak praktyczne wytyczne przedstawiające jasną definicję wymagań 
efektywności energetycznej zgodnie z wnioskiem Parlamentu zawartym w sprawozdaniu na 
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temat postępów we wdrażaniu dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli: 2003/2125(INI)?

6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie jakości powietrza 1999/30/WE (Johannes 
Blokland)

Zgodnie z dyrektywą 1999/30/WE Państwa Członkowskie zobowiązane są do 1 stycznia 2005 r. 
częściowo zastosować się do wymagań dotyczących jakości powietrza przedstawionych w tej 
dyrektywie. Do roku 2010 Państwa Członkowskie muszą zachować pełną zgodność 
z powyższymi wymaganiami. W Holandii interpretacja tej dyrektywy doprowadziła do tego, że 
sądy zabroniły wykonania szeregu projektów (drogi, tereny przemysłowe, itp.), jako że nie 
zdawano sobie w pełni sprawy z faktu, iż jakość powietrza w przedmiotowych lokalizacjach 
przekroczyłaby poziomy określone na dzień 1 stycznia 2005 r. oraz 1 stycznia 2010 r., mimo że 
rok 2010 to data dość odległa, zaś metody wykorzystywane do ograniczania emisji dwutlenku 
azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu nie zostały jeszcze w pełni opracowane. 

Czy Komisja może wskazać, czy jakikolwiek inne Państwo Członkowskie stosowało ścisłą 
interpretację tej dyrektywy i czy wspomniane powyżej zakazy dotyczą jedynie wdrażania tej 
dyrektywy w Holandii? 

Czy Komisja uważa, że Państwa Członkowskie posiadają odpowiednie środki do zapewnienia, 
że dyrektywa jest wdrażana, nawet na terenach o dużej gęstości zaludnienia i czy Komisja 
zamierza podejmować dalsze inicjatywy, na przykład określenie surowszych norm co do emisji 
spalin, które sprawiłyby, że osiągnięcie celów wyznaczonych przez dyrektywę stałoby się 
łatwiejsze? 

7. Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza (Richard Seeber)

Wdrażanie dyrektyw w sprawie utrzymania lub poprawy jakości powietrza, w szczególności 
dyrektywy 1999/30/WE, w niektórych przypadkach wymaga działań ograniczających emisję 
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substancji zanieczyszczających. Jakie postępy osiągnięto we wdrażaniu w Państwach 
Członkowskich prawodawstwa Unii Europejskiej odnośnie do jakości powietrza? Jaki będzie 
stosunek Komisji do wdrażania przepisów w przyszłości, w przypadkach, gdy środki podjęte 
przez Państwa Członkowskie z zamiarem ograniczenia emisji podczas wdrażania dyrektyw 
w sprawie ochrony środowiska wywrą wpływ np. na samochody ciężarowe? W jaki sposób 
Komisja zamierza radzić sobie z konfliktami pomiędzy celami ochrony środowiska (czyste 
powietrze) a celami rynku wewnętrznego (swoboda przemieszczania się operatorów 
transportowych)? 

WDRAŻANIE DYREKTYW – PRZYPADKI SZCZEGÓŁOWE 

8. Gospodarka odpadami w rejonie Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis) 

Po zamknięciu wysypiska śmieci Kouroupitos, wysypisko Mesomouri zostało wybrane jako 
tymczasowe miejsce składowania odpadów (poprzez belowanie), zaś pobliski teren Korakia 
jako końcowe wysypisko odpadów z całego terenu, pod warunkiem, że wybudowany zostanie 
zakład mechanicznej utylizacji i kompostowania odpadów, tak aby wyłączyć funkcjonowanie 
jednostki w Mesomouri. 

W międzyczasie do momentu zakończenia prac na wysypisku Korakia, z powodu zalewu 
zbelowanych odpadów przemysłowych, a także ze względu na występowanie wielu 
zniszczonych i skażonych bel, Mesomouri zostało przekształcone ze składowiska odpadów 
zbelowanych w wysypisko.

Należy zauważyć, że Grecja przedstawiła Unii Europejskiej swoje zobowiązanie dotyczące 
rehabilitacji terenów wąwozu Kouroupitos; jest to warunek uniknięcia kary oraz otrzymania 
zapłaty ostatniej raty dotacji na budowę zakładu w Korakia. 

Jak postępuje rekultywacja wąwozu Kouroupitos? Czy Komisja posiada informacje czy środki 
wyasygnowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Planowania Regionalnego i Robót 
Publicznych zostały zatwierdzone dla tego projektu? Czy istnieje ryzyko kolejnych działań 
podejmowanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz nałożenie na Grecję kar 
z powodu niemożności rekultywacji terenów wysypiska Kouroupitos lub też z powodu 
nadmiernego nagromadzenia odpadów w Mesomouri? Czy istnieje ryzyko utraty ostatniej raty 
dla zakładu w Korakia?

9. Egzekwowanie Dyrektywy Ptasiej na Malcie (Caroline F. Jackson)

Podczas negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską rząd Malty zobowiązał się wprowadzić 
środki usprawnionego egzekwowania prawa w odniesieniu do polowań na ptaki. Biorąc pod 
uwagę częste przypadki strzelania do chronionych ptaków takich jak myszołowy, sokoły, 
błotniaki i bociany na wiosnę i jesienią 2004 r., w jaki sposób Komisja wspiera rząd maltański 
w zapewnianiu odpowiedniego poziomu egzekwowania przepisów prawa odnośnie Dyrektywy 
Ptasiej?

10. Ochrona Zatoki Amvrakikos – Obszar Natura 2000 (Carl Schlyter)

W październiku 2003 r. Komisja Europejska otrzymała dwie skargi dotyczące masowego 
niszczenia siedlisk o znaczeniu priorytetowym oraz masowego składowania śmieci na 
kilkunastu obszarach bagien w zatoce Amvrakikos. Przedmiotowe tereny uważane są za jedne 
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z najważniejszych kompleksów bagien w Grecji i stanowią część sieci obszarów Natura 2000. 
Tereny te jeszcze nie zostały uznane za chronione na szczeblu krajowym i skazane są na 
głęboką degradację z powodu nielegalnego składowania śmieci oraz budowę kanałów 
odwadniających naruszających postanowienia art. 6 ust. 2 Dyrektywy Siedliskowej. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Komisja Europejska przeznaczyła fundusze (projekt „Life”) na zarządzanie 
zasobami naturalnymi bagien Amvrakikos, jakie kroki podejmie Komisja w celu 
zagwarantowania właściwego stosowania dyrektywy 92/43/EWG? 

11. Dyrektywa Siedliskowa – delta rzeki Ume oraz botnickie połączenie kolejowe (Carl 
Schlyter)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej, obszary Natura 2000 nie mogą być 
eksploatowane, chyba że nie istnieją żadne alternatywy i występuje nadrzędny interes publiczny 
przemawiający za sugerowanym projektem. Projekt kolejowy pod nazwą „połączenie botnickie” 
w poważny sposób zaszkodzi obszarowi Natura 2000 – delcie rzeki Ume w północnej Szwecji. 

Szwedzki rząd twierdzi, że 4-minutowa różnica w czasie przyjazdu pociągów pasażerskich 
(w przypadku pociągów towarowych czas ten na proponowanej trasie będzie dłuższy) na 
planowaną nową stację oznacza, że nie istnieją żadne alternatywy. Komisja Europejska 
zaakceptowała ten argument. 

Biorąc pod uwagę fakt, że ewidentnie istnieją alternatywy dla zaproponowanej trasy, zaś koszt 
budowy niektórych z nich byłby niższy, czy Komisja zamierza skierować sprawę do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia, czy taka interpretacja art. 6 
ust. 3 oraz art. 6 ust. 4 jest właściwa? Czy Komisja była usatysfakcjonowana jakością danych 
przedstawionych przez władze szwedzkie odnośnie do alternatywnej trasy? 

12. Wdrażanie dyrektywy 85/337/WE (w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne) (Guido 
Sacconi)

W lipcu 2004 r. rząd włoski otrzymał uzasadnioną opinię dotyczącą ustawy o ocenie 
oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do infrastruktury strategicznej oraz zakładów, 
których budowa leży w interesie państwa. Przedmiotowa ustawa włoska (443/2001) ustanawia 
procedurę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko, która różni się od standardowej 
procedury tym, że obejmuje wstępne plany robót, które mają zostać wykonane, nie zaś plany 
końcowe. W przypadkach znacznych rozbieżności z planem końcowym Minister Ochrony 
Środowiska może zadecydować o odroczeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz jej 
ponownej publikacji. Ta procedura pozostaje w sprzeczności z dyrektywą w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, ponieważ pozostawia uznaniu Ministra Ochrony Środowiska 
decyzję o zleceniu pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadku różnic 
pomiędzy planami końcowymi a wstępnymi. Jako że Minister może obyć się bez pełnej oceny, 
możliwe jest wprowadzanie znaczących modyfikacji do projektów bez potrzeby 
przeprowadzania żadnych ocen oddziaływania na środowisko. 

Ponadto, w dniu 1 sierpnia 2003 r. roku rząd włoski zatwierdził wstępne plany budowy mostu 
nad Cieśniną Mesyńską na podstawie ustawy 443/2001 i projekt ten stał się jednym z projektów 
priorytetowych w ramach transeuropejskich sieci transportowych.

Jakie środki przedsięwziął rząd włoski w celu dostosowania się do uzasadnionej opinii i co 
Komisja zamierza uczynić? 
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Jakie kroki zamierza podjąć Komisja w celu zapewnienia, że projekt końcowy mostu nad 
Cieśniną Mesyńską jest w pełni zgodny ze wspólnotowymi zasadami oceny oddziaływania na 
środowisko? 

13. Krajowy plan alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (Alfonso Andria)

W lipcu 2004 r. Komisja przesłała rządowi włoskiemu uzasadnioną opinię z żądaniem wdrożenia 
dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(2003/87), która miała zostać przetransponowana do dnia 31 grudnia 2003 roku. Do dnia 31 marca 
2004 r. Włochy nie zdołały przedstawić krajowego planu określającego ilość uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które zamierza przydzielić firmom krajowym, aby umożliwić im 
uczestnictwo we wspólnotowym programie handlu emisjami. Z powodu takiego naruszenia 
Komisja przesłała rządowi włoskiemu pismo z oficjalnym upomnieniem. 
W dalszym ciągu nie dokonano transpozycji tej dyrektywy i mimo że przedstawiono krajowy plan 
alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, nie został on jeszcze zatwierdzony przez 
Komisję. 
Jakie będą dalsze działania Komisji w celu zapewnienia, że rząd włoski wdraża przedmiotową 
dyrektywę?
Dlaczego w dalszym ciągu włoski krajowy plan alokacji nie został zatwierdzony i jakie środki 
zamierza przedsięwziąć Komisja aby umożliwić normalne funkcjonowanie rynku emisji na terenie 
Włoch?
14. Wdrażanie dyrektywy w sprawie składowania odpadów we Włoszech (Giovanni 

Berlinguer)
W lipcu 2004 r. Komisja przesłała rządowi włoskiemu uzasadnioną opinię z żądaniem
dostosowania prawodawstwa włoskiego do dyrektywy 99/31 w sprawie składowania odpadów. 
Przepisy dyrektywy w odniesieniu do nowych składowisk odpadów powinny były zostać 
wdrożone do dnia 16 lipca 2001 r., podczas gdy weszły one w życie dopiero z dniem 27 marca 
2003 r. (ustawa nr 36 z dnia 13 stycznia 2003 r.). W konsekwencji wszystkie włoskie składowiska 
odpadów, dla których pozwolenia wydano pomiędzy 16 lipca 2001 r. a 27 marca 2003 r. uniknęły 
przepisów dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
Z danych dostarczonych przez krajowe centrum monitorowania odpadów wynika, że w latach 
2001-2003 wydano pozwolenia na budowę kilkunastu składowisk odpadów w następujących 
miejscowościach: Matera (3), Cuneo (2), Modena (2), Alessandria (1), Ascoli Piceno, Asti, 
Biella, Bolonia, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce oraz Pistoja. 

W świetle powyższego, jakie środki podjął rząd włoski w celu zastosowania się do uzasadnionej 
opinii i jaki będzie dalszy tryb postępowania Komisji?

Jakie środki podjęła lub zamierza podjąć Komisja w celu zapewnienia, że nowe składowiska 
odpadów, na które wydano pozwolenia pomiędzy terminem wdrożenia dyrektywy oraz jej 
transpozycją we Włoszech, dostosowane są do odpowiednich regulacji wspólnotowych?


