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WDRAŻANIE PRZEPISÓW EUROPEJSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W DNIACH 2-3
MAJA 2007 ROKU

PYTANIA OGÓLNE

PYTANIA PRZEKROJOWE

1. Ochrona klimatu (Adamos Adamou)
Wszyscy zgadzamy się, że UE będzie musiała odegrać wiodącą rolę w zakresie 
międzynarodowej ochrony środowiska naturalnego, oraz że wspólne międzynarodowe 
działania będą kluczowe dla skutecznej, sprawnej i słusznej reakcji na taką skalę, która 
jest niezbędna, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. UE 
zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% do roku 2020, o ile kraje 
rozwinięte spoza Unii zobowiążą się do porównywalnych ograniczeń. Postanowiono 
jednak, że do czasu zawarcia światowego porozumienia w kwestii wspomnianych 30%, 
UE będzie zobowiązana do ilościowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
zaledwie o 20%. 
Jak Komisja uzasadnia wspomniane zróżnicowanie? Dlaczego ochrona środowiska 
naturalnego oraz, w ostatecznym rozrachunku, zdrowie publiczne aż do tego stopnia 
uzależnione są od kroków podjętych przez inne państwa? Czy UE powinna opierać się 
jedynie na kryteriach ekonomicznych i na ocenie konkurencyjności?
W jaki sposób Komisja planuje wywrzeć nacisk na Stany Zjednoczone, aby zobowiązały 
się do przestrzegania postanowień wynikających z Protokołu z Kioto oraz z dalszych 
związanych z nim zobowiązań, wykraczających poza rok 2012?

2. Działania UE zmierzające do obniżenia przypadkowej śmiertelności ptactwa 
morskiego podczas przyłowów (Bart Staes)
Podczas posiedzenia Komisji Rybołówstwa Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) z 1999 r., UE zobowiązała się do opracowania wspólnotowego planu na rzecz 
podjęcia działań zmierzających do redukcji przyłowów ptactwa morskiego. 300 000 
ptaków morskich, w tym 100 000 albatrosów, ginie corocznie na świecie przede 
wszystkim w wyniku połowów z wykorzystaniem sznurów haczykowych, prowadzonych 
przez statki, z których wiele pływa pod banderą UE. W komunikacie w sprawie włączenia 
problemów dotyczących środowiska w ramy Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
(COM(2002)186) za cel obrano zaproponowanie uregulowań wspólnotowych w tym 
zakresie do roku 2003. Opublikowany niedawno komunikat Komisji w sprawie 
powstrzymania utraty bioróżnorodności do 2010 r. również odnosi się do wspomnianego 
celu, jednak bez określonego terminu jego realizacji. Czy Komisja mogłaby udzielić nam 
informacji o tym, jakie postępy zostały poczynione w omawianej sprawie?
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3. Zanieczyszczenie rzeki Rába (Peter Olajos)
Jedyna na Węgrzech rzeka odpowiednia do uprawiania kajakarstwa górskiego, Rába, od 
lat zanieczyszczana jest przez zakłady przemysłowe usytuowane wzdłuż rzeki po 
austriackiej stronie granicy: wytwórnię włókna Lyocell, garbarnię oraz elektrownię 
geotermalną w Fürstenfeld. Duże ilości substancji, które wyciekają z ww. zakładów do 
rzeki i zawierają związki chemiczne, ropę, a także sole, powodują pienienie się wód rzeki, 
co, oprócz negatywnych efektów natury estetycznej, przynosi poważne szkody 
ekologiczne. Badania wykazują, że na skutek wspomnianych zanieczyszczeń stale maleje 
bioróżnorodność rzeki, a zależne od niej zainteresowanie ekoturystyką, wędkarstwem 
oraz sportami wodnymi prawie całkowicie osłabło.

W ostatnich latach Austria wiele razy zobowiązywała się do zatrzymania postępującego 
skażenia i przywrócenia rzece jej początkowego stanu ekologicznego. Niedawno, bo 27 
lutego 2007 roku, kanclerz Austrii ogłosił, że tym zakładom przemysłowym, które nie 
działają zgodnie z uregulowaniami UE i które wykorzystują technologie szkodliwe dla 
środowiska naturalnego wypłacane będą subwencje rządowe. Należą do nich trzy wyżej 
wspomniane zakłady.

W ciągu zeszłych dwóch lat wystosowałem dwa pytania dotyczące tej samej kwestii do 
instytucji wspólnotowych (pytanie pisemne z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pienienia 
wód rzeki Rába (P-4838/05) i pytanie ustne zadane podczas sesji pytań w czerwcu 2006 r. 
w kwestii pienienia wód rzeki Rába (H-0075/06), które skierowałem bezpośrednio do 
prezydencji austriackiej) i otrzymałem na nie odpowiedzi, lecz nie podjęto od tamtego 
czasu żadnych konkretnych działań w omawianej sprawie. Przeciwnie, sytuacja wciąż się 
pogarsza.
Co Komisja zamierza uczynić w celu zahamowania procesu zanieczyszczania rzeki Rába 
oraz wyniszczania żyjących w niej organizmów? W jaki sposób Austria, ze swojej strony, 
zamierza wyegzekwować wiążące uregulowania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego? Czy może zagwarantować, że znaleziony zostanie stosowny środek 
umożliwiający naprawienie sytuacji, która pozostaje niezmieniona od ponad pięciu lat?

4. Energetyka odnawialna (Roberto Musacchio)
Zważywszy na to, jak istotne jest podjęcie stosownych środków nakierowanych na 
rozwijanie i wspieranie energetyki odnawialnej, na co kładzie się nacisk we wszystkich 
ostatnich komunikatach WE dotyczących zmian klimatycznych, pragniemy zapytać, czy 
Komisja Europejska poinformowana została o spójnym przeniesieniu na grunt prawa 
włoskiego dyrektywy 2001/77 poprzez akt ustawodawczy nr 387 wydany w dniu 29 
grudnia 2003 r. W szczególności pragniemy zapytać, czy zawarcie w zapisach o 
energetyce odnawialnej, które pojawiają się we wspomnianej dyrektywie WE, kwestii 
energii wytwarzanej w elektrowniach hybrydowych, a przede wszystkim tej 
produkowanej z odpadów z paliw kopalnych spalanych w elektrowniach cieplnych, mimo 
że nie ulegają one biodegradacji, jest zgodne z celem tej dyrektywy.
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5. Pytanie do Komisji dotyczące wdrażania przez państwa członkowskie uregulowań z 
zakresu ochrony środowiska (Evangelia Tzampazi)

Art. 3 dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania stosowania energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zobowiązuje państwa członkowskie do określenia 
krajowych orientacyjnych celów z zakresu wykorzystania tej energii. Na mocy art. 27 
ustawy 3468, Grecja podjęła zobowiązanie, aby do 2010 roku 20,1% jej elektryczności 
było wytwarzane ze źródeł odnawialnych. Nie został jeszcze spełniony wymóg przyjęcia 
planu rozmieszczenia obiektów związanych z energią odnawialną. W związku z tym 
projekty opóźniają się, co skutkuje z kolei tworzeniem się atmosfery niepewności wśród 
inwestorów.

Czy Komisja uważa, iż cel zakładający, że energia odnawialna ma stanowić 20 % całości 
wykorzystywanej energii, jest osiągalny do roku 2020? Jeśli nie, to jakie środki Komisja 
podejmie, aby propagować w Grecji wytwarzanie elektryczności ze źródeł odnawialnych?

Czy Komisja zamierza zalecić, aby określono wiążący cel związany z wytwarzaniem 
elektryczności z odnawialnych źródeł energii na szczeblu UE?

6. Dyrektywa w sprawie zużytych samochodów (Chris Davies)
Czy Komisja wyraża zadowolenie z faktu, iż Wielka Brytania spełniła wymogi 
dyrektywy, a w szczególności, że wszystkie pojazdy są usuwane w autoryzowanych 
placówkach przetwarzania (Authorised Treatment Facilities) i że w każdym przypadku 
wystawiane są certyfikaty zniszczenia?

7. Wyznaczenie obszarów w ramach systemu Natura 2000 w Rumunii i Bułgarii
Zgodnie z dyrektywą siedliskową, Bułgaria i Rumunia zobowiązane były do przedłożenia 
Komisji Europejskiej, przed datą przystąpienia do Unii 1 stycznia 2007 roku, 
proponowanych przez siebie list obszarów, które mogłyby zostać objęte programem 
Natura 2000. Czy wspomniane dwa kraje przedłożyły już swoje oficjalne listy takich 
obszarów? Jeśli nie, to kiedy Komisja spodziewa się je otrzymać i jakie środki mogą 
zostać podjęte na poziomie krajowym oraz wspólnotowym, aby zagwarantować, iż 
potencjalne obszary objęte programem Natura 2000 nie zostaną zniszczone do tego czasu 
na skutek nielegalnych działań? 
Zaznaczmy, że już w chwili obecnej otrzymujemy doniesienia, że wiele już istniejących 
obszarów objętych ochroną w ramach prawa krajowego, w tym obszarów potencjalnie 
należących do sieci Natura 2000, ulega zniszczeniu na skutek nielegalnych prac 
budowlanych, nielegalnego wyrębu lasów oraz kłusownictwa. Dla przykładu wymieńmy 
choćby nielegalnie wybudowany w bułgarskim Parku Narodowym Pirin ośrodek 
narciarski, nielegalną budowę domów wczasowych w Parku Przyrodniczym Strandża 
oraz w innych miejscach na wybrzeżu Morza Czarnego, nielegalną budowę ośrodka 
turystyczno-rekreacyjnego w Parku Narodowym Ceahlau w Rumunii, a także nielegalne 
wyręby w rumuńskim Parku Narodowym Piatra Craiului. 

Czy Komisja została poinformowana o wymienionych nielegalnych działaniach i jakie 
środki proponuje podjąć w tej kwestii wobec rządów krajowych?


