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WPROWADZENIE W ŻYCIE EUROPEJSKIEGO PRAWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W DNIACH 23-
25 CZERWCA 2008 R.

PYTANIA PRZEKROJOWE

1. Mechanizmy kontroli funduszy UE (S. Hassi)

W jaki sposób Komisja czuwa nad tym, aby fundusze wspólnotowe były wydawane 
wyłącznie na projekty, które są całkowicie zgodne z prawem UE dotyczącym ochrony 
środowiska naturalnego?

Jakie mechanizmy kontroli Komisja stosuje, aby sprawdzać ich całkowitą zgodność?

Jakie mechanizmy pozwalają Komisji na odzyskiwanie środków w przypadku projektów, 
które nie były zgodne ze wspólnotowym prawem dotyczącym ochrony środowiska 
naturalnego?

Ile projektów, które nie były całkowicie zgodne ze wspólnotowym prawem dotyczącym 
ochrony środowiska naturalnego, Komisja finansowała od 2004 r. i w ilu przypadkach 
odzyskała nienależnie wypłacone kwoty?
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WPROWADZENIE W ŻYCIE DYREKTYW – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

2. Wprowadzenie w życie wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego odpadów 
we Włoszech (G. Sacconi)

Dnia 23 maja rząd włoski wydał dekret z mocą ustawy nr 90 w sprawie specjalnych środków 
w celu zaradzenia kryzysowi w sektorze usuwania odpadów w regionie Kampanii.
Czy Komisja może określić, czy dekret ten jest zgodny z dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz z dyrektywą 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów?
Czy Komisja może również określić, czy ten dekret można uznać za wystarczający do 
zawieszenia wszczynanego postępowania przeciwko Włochom w związku z dwoma 
przypadkami naruszenia prawodawstwa UE dotyczącego ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego przed zagrożeniami będącymi pochodną odpadów?

3. Wprowadzenie w życie wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego odpadów 
we Włoszech (R. Mussachio)

Komisarz Dimas jest całkowicie świadomy nadzwyczajnej sytuacji zaistniałej w związku
z odpadami w Neapolu: bardzo doceniamy jego przemówienie wygłoszone do PE 15 stycznia 
oraz fakt, że wyraził nadzieję, iż lokalne i krajowe władze we Włoszech będą w stanie 
zażegnać kryzys. Jak Komisja ocenia ostatni włoski dekret legislacyjny nr 90 wydany dnia 
23 maja, głównie pod kątem harmonogramu i procedur odnoszących się do przewidywanych 
środków oraz wskazanych nowych wysypisk lub modernizacji istniejących tymczasowych 
składowisk odpadów w Kampanii? Czy Komisja uważa, że planowany termin (7 dni) oraz 
zasoby ludzkie (zmniejszenie liczby ekspertów z 60 do 50) i środki techniczne przewidziane 
w celu uzyskania pozytywnej oceny skutków środowiskowych zgodnie z dyrektywami 85/337 
i 97/11 będą zgodne z prawodawstwem europejskim? W dekrecie udział społeczeństwa
przewidziano jedynie w zakresie rozpowszechniania inicjatyw w imieniu Ministerstwa 
Edukacji i prezydencji Rady. Czy według Komisji dekret włoski powinien wyraźnie dotyczyć 
dyrektyw 2003/4 i 2003/35 wprowadzających w życie konwencję z Arhus gwarantującą 
prawo zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa do informacji i udziału 
w podejmowaniu decyzji dotyczących planów gospodarowania odpadami jako jedno 
z zasadniczych działań?

4. Finansowanie projektów dotyczących odpadów w Kampanii ze środków UE
(M. Frassoni)

Według sprawozdania ze stanu realizacji wspólnotowych ram wsparcia z grudnia 2007 r. 
włoski region Kampanii otrzymał 367,53 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty związane z odpadami 
i rekultywacją obszarów zanieczyszczonych w latach 2000-2006. 54% tych środków 
przeznaczono na 108 projektów dotyczących rekultywacji, a pozostałą część na projekty 
związane z odpadami. W sprawozdaniu jest mowa o zwiększeniu dzięki tym funduszom 
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odsetka oddzielnego odbierania odpadów w południowych Włoszech z 2, 4% do 10,2%.

Jednakże w prowincjach Neapolu i Caserty na ulicach zalegają tony śmieci, a obywatele 
protestują przeciwko nowym składowiskom z obawy, że mogą one (nielegalnie) przyjmować 
odpady toksyczne, jak miało to miejsce w przypadku istniejących składowisk. Ponadto 
ostatnio zaproponowany dekret rządu włoskiego może uzasadniać te obawy ze względu na
przewiduje liczne zaproponowane w nim odstępstwa od prawa UE.
1. Czy Komisja może przedstawić szczegółową listę odbiorców wsparcia finansowego 
wypłaconego z kwoty 367,53 mln EUR? 

2. Czy Komisja może zaświadczyć, że cała kwota została wydana wyłącznie na projekty 
całkowicie zgodne z prawem wspólnotowym? Jeśli nie, ile niekwalifikujących się projektów 
otrzymało finansowanie i ile nakazów odzyskania nienależnie wypłaconych kwot zostało 
wydanych?

3. Jakie środki Komisja podejmie, aby zagwarantować, że kwota 410 mln EUR przewidziana 
na lata 2007-2013 rzeczywiście przyczyni się do rozwiązania problemu odpadów w 
Kampanii?

5. Wprowadzenie w życie wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego odpadów 
w Grecji (D. Papadimoulis)

Komisja już wcześniej wskazała, że aby zastosować się do orzeczenia ETS w sprawie C-
205/03, władze greckie zobowiązały się do zlikwidowania wszystkich niekontrolowanych 
składowisk do 31.12.2008 r. Według wcześniejszych odpowiedzi Komisji, do września 
2007 r. liczba współfinansowanych z Funduszu Spójności programów dotyczących 
rekultywacji nielegalnych składowisk wynosiła 814. 
Jak Komisja ocenia informacje przedstawione przez władze greckie dotyczące kroków 
podjętych w celu zamknięcia nielegalnych składowisk oraz wykorzystania funduszy UE? Jaki 
jest stopień ich wykorzystania? Czy zdaniem Komisji nielegalne składowiska przestaną 
funkcjonować do końca 2008 r.? Jakie działania zamierza podjąć Komisja, jeżeli właściwe 
władze greckie ponownie nie wywiążą się ze swoich zobowiązań w zakresie terminowego 
wprowadzenia w życie odpowiedniego prawodawstwa europejskiego?

6. Wprowadzenie w życie dyrektyw dotyczących siedlisk w Polsce (B. Sonik)

1. Czy w związku z faktem, iż rząd Polski przygotował kompleksowy program zgłaszania 
i inwentaryzacji obszarów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Komisja 
Europejska pozwoli na przeprowadzenie niewielkich korekt terenów już zgłoszonych do 
programu Natura 2000. (Proponowane zmiany będą uzasadnione i opracowane na podstawie 
szczegółowych badań naukowych)

2. Czy ze względu na zgłoszenie przez Polskę do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000 terenów bardzo rozległych, 20-30 tysięcy hektarów, Komisja Europejska pozwoli na ich 
strefowanie? (np. strefa 0- brak możliwości działania, strefa 1- ograniczone możliwości 
i wymagana ocena oddziaływania na środowisko, strefa 2- ułatwione możliwości działania, 
strefa 3- brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko). Wyznaczanie stref zostanie 
bardzo szczegółowo dopracowane i podparte badaniami naukowymi.
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3. Czy w przypadku trudnych inwestycji istnieje możliwość organizacji roboczych spotkań 
z odpowiednimi organami Komisji Europejskiej celem wypracowania kompromisowych 
rozwiązań tak aby uniemożliwić blokowanie rozpoczętych wcześniej prac?

4. Czy Komisja Europejska może wesprzeć Polskę, organizacyjnie bądź finansowo, w trakcie 
procesu reorganizacji struktury służby ochrony przyrody?

5. Czy w przypadku zablokowaniu środków finansowych związanych z realizacją niektórych 
inwestycji Komisja Europejska może zaproponować działania, które powinien zastosować 
Rząd Polski aby mógł wznowić prace? (Polska jest skłonna przeprowadzić konieczne 
kompensacje)

7. Wprowadzenie w życie dyrektyw dotyczących siedlisk w Finlandii (S. Hassi, 
R. Myller)

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
jest podstawowym elementem polityki UE dotyczącej przyrody i bioróżnorodności. Sieć 
Natura2000 została utworzona na mocy dyrektywy w sprawie siedlisk.
Region Pallastunturi w Finlandii jest objęty siecią Natura2000. W Pallastunturi występuje kilka 
rodzajów siedlisk przyrodniczych, takich jak fennoskandyjskie hemiborealne naturalne stare 
szerokolistne lasy liściaste, które zgodnie z dyrektywą w sprawie siedlisk i jej załącznikami 
stanowią przedmiot zainteresowania Wspólnoty, a ich ochrona wymaga wyznaczenia 
specjalnego obszaru chronionego. Na terenach, na których występują te rodzaje siedlisk, 
państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić niezbędne środki ochronne, wraz 
z odpowiednimi planami zagospodarowania opracowanymi konkretnie dla tych terenów. 
Dyrektywa wyraźnie stanowi, że każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio 
związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób 
oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 
podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 
ochrony.
Obecnie w regionie Pallastunturi planowane jest wybudowanie nowego ośrodka hotelowego. 
Może to mieć poważne skutki dla gatunków i siedlisk w regionie, a zatem bardzo ważne jest, 
aby przeprowadzić wszystkie konieczne oceny.

Chcielibyśmy zadać Komisji następujące pytania: W jaki sposób Komisja monitoruje takie 
obszary jak Pallastunturi, które należą do sieci Natura2000 i są objęte wymogami określonymi 
w dyrektywie w sprawie siedlisk? Jak Komisja może zapewnić wywiązanie się przez państwa 
członkowskie z obowiązku oceny wszelkich możliwych zagrożeń dla siedliska znajdującego się 
na tym obszarze oraz zgodność ocen skutków dla tego terenu z wymaganiami dyrektywy 
w sprawie siedlisk i zasadami dotyczącymi sieci Natura2000? Na jakim etapie Komisja bada 
przedsięwzięcia realizowane na obszarze objętym siecią Natura2000? Czy Komisja wymaga 
przedstawienia wstępnych informacji przed rozpoczęciem procesu budowy?
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