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STOSOWANIE EUROPEJSKIEGO PRAWA DOTYCZĄCEGO ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

PYTANIA DO KOMISJI W CELU DYSKUSJI NA POSIEDZENIU KOMISJI OCHRONY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO W DNIU 21 LISTOPADA 2005 R.

PYTANIA OGÓLNE

1. Proporcjonalne i odstraszające kary (Chris Davies)

Czy Komisja przygotuje i opublikuje zestaw tabel wskazujących kary przewidziane 
ustawodawstwem krajowym w celu skłonienia do przestrzegania na poziomie krajowym 
szeregu dyrektyw dotyczących środowiska naturalnego oraz umożliwienia dokonywania 
porównań Państw Członkowskich?

2. Sprawy wniesione do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję (Frederika Brepoels)

Jeżeli Komisja stwierdzi naruszenia wynikające z niewłaściwego stosowania 
prawodawstwa w Państwach Członkowskich, może skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości.
Według osób, których te sprawy dotyczą, przejrzystość argumentów uzasadniających 
kierowanie spraw do Trybunały jest niewystarczająca. Powoduje to wprowadzenie w błąd i 
niepewność osób odpowiedzialnych za wdrażanie prawodawstwa w Państwach 
Członkowskich. Kryterium często stosowanym w tych przypadkach jest zakłócenie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, lecz jest to raczej trudne do interpretacji. Dlaczego 
pewne sprawy nie są, a inne są kierowane do Trybunału Sprawiedliwości? Czy Komisja 
określiła w tym zakresie kryteria? Czy istnieje problem? Czy Komisja rozwiąże ten 
problem, np. podając kryteria dla każdej dziedziny lub polityki?
W przypadku niedochowania obowiązku transpozycji Komisja rzeczywiście ustaliła 
priorytety i w praktyce sposób funkcjonowania w tym obszarze jest bardziej jasny. Czy 
można z tego czerpać naukę?

PYTANIA HORYZONTALNE

3. Pytania dotyczące wdrożenia dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
(Christa Klaß)

Dyrektywa „azotanowa” pozostaje w mocy od 1991 r. i została wdrożona, aczkolwiek z 
ponad pięcioletnim opóźnieniem, w 15 starych Państwach Członkowskich. Na mocy art.10 
dyrektywy Państwa Członkowskie mają obowiązek przedkładania sprawozdań co cztery 
lata, a na mocy art. 11 Komisja jest następnie zobowiązana do przedłożenia sprawozdania 
zbiorczego w oparciu o sprawozdania Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie były 
zobowiązane do przedstawienia sprawozdań za trzeci okres sprawozdawczy do roku 2004.
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1) Czy wszystkie 25 Państw Członkowskich dopełniły tego obowiązku i w jakim terminie 
należy oczekiwać sprawozdania Komisji?

2) Przeciw którym Państwom Członkowskim toczy się postępowanie o uchybienie 
zobowiązaniom oraz na jakiej podstawie, np. nieodpowiedniego
- monitorowania wód
- wyznaczenia obszarów zagrożonych
- stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej
- sporządzenia i/lub wdrożenia wymaganych programów działania
- spełnienia obowiązków sprawozdawczych?

3) Dodatkowo Komisja, opierając się na wiedzy specjalistycznej z zakresu agronomii i 
ekologii, skarży się na różne nieprawidłowości w zakresie wykorzystania nawozu, takie 
jak brak danych dotyczących jakości wód, nieodpowiednie kontrole gospodarstw rolnych i 
pól w Państwach Członkowskich, niedostatecznie surowe zalecenia, oraz fakt, że w 
niektórych Państwach Członkowskich nie ma wymogu stosowania zasad dobrej praktyki 
rolniczej. 
Czy w tych dziedzinach dokonano jakichś ulepszeń?

4) Czy Komisja podziela zdanie niektórych Państw Członkowskich, które twierdzą, że 
wymogi określone w Dyrektywie Azotanowej i nowej dyrektywie w sprawie wód
podziemnych pokrywają się, a jednocześnie pozostają wzajemnie sprzeczne?

5) Czy w okresie sprawozdawczym dokonano postępu we wdrażaniu Dyrektyw Wodnych
w zakresie harmonizacji monitorowania miejsc, sieci, parametrów i częstotliwości kontroli
jakości wód, co również z pewnością wspomagałoby wdrażanie Dyrektywy Azotanowej?

4. Ramowa dyrektywa wodna (Dorette Corbey)

Czy Komisja może w zarysie przedstawić wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej w 25 
Państwach Członkowskich? 

5. Postęp we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (WFD) w Państwach
Członkowskich (Ambroise GUELLEC)

1) Czy wszystkie Państwa Członkowskie dokonały transpozycji WFD? Jeśli nie – które i 
dlaczego?

2) Celem na 2015 r. jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód. Z wyjątkiem kilku 
specjalistów, dla większości osób kryteria oceny stanu ekologicznego są niezmiernie 
złożone i niezrozumiałe. Czy jest to zgodne z celem, jakim jest zaangażowanie ogółu 
społeczeństwa w proces wdrażania WFD? W jaki sposób zostanie osiągnięta konsekwencja 
definicji dobrego stanu ekologicznego przyjętych przez poszczególne Państwa 
Członkowskie? W jaki sposób to działanie może wiązać się z realizacją innych istotnych 
polityk UE (WPR, polityką regionalną, Agendą Lizbońską itd.)?

6. System handlu uprawnieniami do emisji – krajowe plany działań (Anders Wijkman)
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Najnowsze dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w UE wskazują wyraźne ryzyko, 
że Unia nie będzie w stanie zrealizować celu z Kioto. Na tym tle istotną sprawą jest analiza 
sytuacji w każdym z sektorów gospodarki. Ważną sprawą jest, aby z oceny Komisji 
dotyczącej aktualnych krajowych planów działań w latach 2005-2007 dowiedzieć się, w 
jakim stopniu całkowity przydział emisji rozdzielony przez Państwa Członkowskie był 
zgodny ze zobowiązaniami każdego Państwa Członkowskiego do ograniczenia emisji,
wynikającymi z decyzji 2002/358/WE w sprawie porozumienia dotyczącego podziału 
obciążeń oraz Protokołu z Kioto. Czy Komisja byłaby gotowa przedstawić ocenę sytuacji i 
poinformować Parlament o swoich wnioskach? Poniższe pytania są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania:

Czy każde Państwo Członkowskie wyraźnie określiło w krajowym planie działań części
całkowitych emisji krajowych przypadające na sektory handlujące i niehandlujące 
uprawnieniami do emisji?

Jakie środki pomocy Państwom Członkowskim – które muszą zakończyć się w czerwcu 
przyszłego roku – Komisja proponuje w celu zapewnienia, że wypełniają one 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji, przy uwzględnieniu emisji sektorów 
handlujących i niehandlujących uprawnieniami w drugiej fazie krajowych planów działań
w latach 2008-2012?

7. Dyrektywa dotycząca handlu przydziałami emisji (Dorette Corbey)

Przedsiębiorstwa wnoszą wiele skarg, twierdząc, że dyrektywa dotycząca handlu 
przydziałami emisji powoduje podwyższenie kosztów energii – jest to jednak naturalne i 
zgodne z przewidywaniami. Sprawą mniej naturalną i w mniejszym stopniu zgodną z 
przewidywaniami jest fakt, że – według tych samych skarg – rozbieżności we wdrażaniu 
dyrektywy pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi podnoszą koszty w 
różnym stopniu: niektóre kraje doświadczyły gwałtownego wzrostu kosztów, natomiast 
inne Państwa Członkowskie jedynie ograniczonego wzrostu cen.

Czy Komisja potwierdza obserwacje przedsiębiorstw? Czy Komisja jest gotowa podjąć 
działania zmierzające do uniknięcia nierównej konkurencji?

8. Wdrażanie dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych –
ogólnoeuropejski system kaucji i zwrotu jednorazowych butelek i puszek (Satu Hassi)

Komisja przygotowuje dla Parlamentu i Rady sprawozdanie, które miało zostać 
przedstawione latem 2005 r., dotyczące wdrożenia dyrektywy 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. Zgodnie z art. 6 dyrektywy sprawozdanie 
zawierać będzie analizę postępu wdrażania dyrektywy i jej wpływu na środowisko 
naturalne, łącznie z oceną możliwości wzmocnienia środków zapobiegawczych i 
zwiększenia skali wielokrotnego użytku opakowań, oraz analizę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Art. 6 przewiduje w dalszej części, że do tego sprawozdania będą w 
stosownych przypadkach dołączone propozycje przeglądu dyrektywy.
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Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych najlepiej można osiągnąć zmniejszając 
całkowitą ilość opakowań. Z punktu widzenia środowiska naturalnego najlepszym, obok 
zapobiegania, sposobem redukcji ilości odpadów jest powtórny użytek i ponowne 
wypełnianie opakowań. Pomimo że recykling nie jest najbardziej przyjaznym dla 
środowiska naturalnego sposobem gospodarowania odpadami, stanowi on jednocześnie
istotną część odzysku, szczególnie z punktu widzenia zmniejszenia zużycia surowców i 
energii oraz ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów.

W związku z powyższym, jakie środki Komisja podjęła w celu zachęcania Państw 
Członkowskich, a zwłaszcza 10 nowych Państw Członkowskich, do inwestycji w systemy 
zwrotu, zbiórki i odzysku? 

Czy Komisja zamierza, w celu ulepszenia recyklingu, wykorzystać nowelizację dyrektywy 
do ustalenia wiążących, zasadniczych wymogów odnośnie kryteriów uznawania zdatności 
opakowań do recyklingu oraz definicji recyklingu materiałów w odróżnieniu od innych 
rodzajów odzysku (np. recyklingu substratów)? 

Jednym z rozwiązań zwiększenia skali zwrotu, odzysku materiału oraz utylizacji 
opakowań i odpadów opakowaniowych, a także zmniejszenia ilości ostatecznie 
unieszkodliwionych odpadów, mógłby być ogólnoeuropejski system kaucji i zwrotu 
jednorazowych butelek i puszek. Czy Komisja bada możliwość utworzenia tego rodzaju 
systemu dla całej UE?

9. Wdrażanie dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych (Frederika Brepoels)

Kilka interesujących wniosków można wyciągnąć z dokumentu roboczego służb Komisji
Sixth Annual Survey on the Implementation and Enforcement of Community Environmental 
Law (Szóste roczne badanie wdrożenia i wykonania prawa wspólnotowego z zakresu 
środowiska naturalnego). W załącznikach zawarte są wyniki dla poszczególnych Państw 
Członkowskich. Wskazują one, że w wielu Państwach Członkowskich wdrożenie 
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych jest nieodpowiednie: 37% wszystkich 
przypadków nieodpowiedniego wdrożenia przypada na sektor „przyrodniczy”. 
Problemy występują m.in. w związku z art. 6: istnieją opóźnienia w podejmowaniu 
odpowiednich środków oraz dokonywaniu odpowiedniej oceny wpływu na określony 
obszar. Problemy występują również w związku z art. 12: nieodpowiednia ochrona 
gatunków. Kraje, których te problemy dotyczą, to Portugalia, Grecja, Hiszpania, Francja, 
Holandia, Niemcy i Finlandia. Tak więc problemy te nie dotyczą jedynie kilku 
ograniczonych obszarów.
Zagraża to ukończeniu sieci Natura 2000, w ramach której chronione są gatunki roślin i 
zwierząt narażone na wyginięcie.
Czy ten problem jest poważny? Czy w stosownym czasie zostanie znalezione rozwiązanie? 
Jakie są przyczyny? Czy wzywa się do naprawy sytuacji? Czy wystarczy, że Państwa 
Członkowskie podejmą większe wysiłki? Gdzie konieczne będą dostosowania? Jakie 
środki planuje Unia?
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WDRAŻANIE DYREKTYW – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

10. Wdrażanie Dyrektywy Siedliskowej w Szkocji (John Bowis)

Jakie zażalenia wpłynęły do Komisji odnośnie naruszenia dyrektywy w sprawie siedlisk 
przyrodniczych w Szkocji oraz jakie kroki Komisja podjęła w celu ścigania takich 
naruszeń wspólnie z szkockimi departamentami i ministrami (Scottish Executive)?

W szczególności czy Komisja ma świadomość, że podłożem zarzutów dotyczących
niszczenia zatoki Firth of Lorn (obszar specjalnej ochrony (SAC) - UK 0030041) i
znajdujących się w niej skalistych raf przez stalowe dragi wykorzystywane przez statki do 
połowu przegrzebków, a także zarzutów dotyczących niszczenia populacji morświnów, 
jest fakt, że władze nie nadały im wyższej kategorii niż kategoria D?

Czy Komisja ma również świadomość, że zarzuty dotyczą niszczenia obszaru specjalnej 
ochrony (SAC) Loch Creran (UK 0030190) i żyjących na rafach wieloszczetów osiadłych, 
które są unikatem na skalę europejską i dla których zagrożenie stanowią również dragi 
używane do połowu przegrzebków?

Czy Komisja ma również świadomość odstrzału fok w okolicach wyspy Lismore, która 
jest także obszarem specjalnej ochrony (SAC) (UK 0030182), w okresie obowiązywania i 
po wygaśnięciu Seal Conservation Order (rozporządzenie w sprawie ochrony fok) z 
2000 r.?

Czy ponadto Komisja ma świadomość, że wyspy Treshnish posiadające rafowe siedliska o 
pierwszorzędnym znaczeniu oraz populacje foki szarej i morświna zostały wyznaczone 
jako obszary pod założenie hodowli ryb?

11. Wdrażanie dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa na Malcie (Dorette 
Corbey)

Kilku posłów zgłosiło pytania odnośnie wdrożenia Dyrektywy Ptasiej na Malcie. W swojej 
odpowiedzi Komisja podkreśla, że nie ma wyjątku od zakazu polowań w sezonie 
wiosennym. W jaki sposób Komisja przekona rząd maltański, że faktycznie nie ma 
wyjątków? Komisja potwierdza, że znany jej jest utrzymujący się problem nielegalnych 
polowań. Jakie jeszcze dowody są potrzebne i w jaki sposób Komisja je zgromadzi oraz 
jakie kroki są przewidziane w celu zapewnienia przestrzegania Dyrektywy Ptasiej? 


