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Słowo wstępne 
 

 
Komisja Ochrony Środowiska podjęła w ostatniej kadencji Parlamentu szeroki wachlarz 
działań. Po pierwsze, była pod każdym względem najbardziej aktywną komisją legislacyjną 
Parlamentu Europejskiego: była zaangażowana w dwie szczególnie obfitujące w legislację 
dziedziny (ochrona środowiska i bezpieczeństwo żywności), miała największy udział w 
legislacji przyjmowanej w procedurze współdecydowania (dającej Parlamentowi Europejskiemu 
rzeczywiste uprawnienia) i była komisją parlamentarną najczęściej uczestniczącą w 
postępowaniach pojednawczych pomiędzy Parlamentem a Radą. 
 
Legislacja nie stanowiła jednak jedynego pola działalności komisji. W porównaniu z 
wcześniejszymi kadencjami, Komisja Ochrony Środowiska kładła większy niż jej poprzednicy 
nacisk na monitorowanie wprowadzania obowiązującej legislacji UE w życie, kontrolując, czy 
poszczególne dyrektywy spełniają swoją rolę, rozpatrując szczególnie kontrowersyjne projekty 
(jak np. Krajowy Plan Gospodarki Wodnej Hiszpanii), a nawet dopilnowując regulowania 
grzywien unijnych. 
 
Komisja poświęciła też wiele uwagi międzynarodowemu wymiarowi działań UE leżących w 
sferze jej uprawnień, szczególnie w dziedzinie zmian klimatycznych, w której dołożyła starań, 
by zapewnić wejście w życie protokołu z Kioto i by Unia Europejska wywiązała się ze swoich 
zobowiązań.  W związku z tym część członków komisji regularnie uczestniczyła w delegacjach 
UE na spotkania w sprawie zmian klimatycznych, jak również na inne konferencje, jak 
Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. 
 
Kolejnym ważnym obszarem działalności komisji w bieżącej kadencji było monitorowanie 
negocjacji w sprawie rozszerzenia, jak również wyjazdy delegacji do krajów kandydujących w 
celu oceny panującej w poszczególnych państwach sytuacji i oszacowania ich zdolności do 
wdrożenia dorobku prawnego UE w obszarze uprawnień komisji. 
 
W trakcie wykonywania powyższych zadań Komisja Ochrony Środowiska utrzymywała ścisłe 
kontakty nie tylko z Komisją Europejską (szczególnie komisarzami Byrnem i Wallström, ale 
również, w coraz większym stopniu, z Radą. Ministrowie zwracali się do komisji nie tylko w 
sprawie przyszłych prac podejmowanych za ich prezydencji, ale także w sprawie wniosków z 
posiedzeń Rady, a w dwóch przypadkach przedstawili oni nawet komisji wspólne stanowisko 
przyjęte przez Radę.  W ciągu ostatniego roku kilku przewodniczących grup roboczych Rady, 
wcześniej tylko biernie obserwujących prace komisji i niezabierających głosu, odpowiedziało na 
pytania komisji nie tylko w kwestiach proceduralnych, ale także merytorycznych. Wreszcie, 
jako przewodnicząca Komisji, jestem obecnie regularnie zapraszana na nieoficjalne spotkania 
Rady w składzie ds. ochrony środowiska w państwie sprawującym prezydencję, co na początku 
kadencji nigdy się nie zdarzało. 
 
Oprócz tych kontaktów z Komisją i Radą, Komisja Ochrony Środowiska zacieśniła swoje 
stosunki ze zdecentralizowanymi agencjami i urzędami prowadzącymi działalność w obszarze 
jej kompetencji (Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Europejska Agencja ds. Oceny 
Produktów Medycznych, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności i Europejskie Biuro ds. 
Żywności i Weterynarii) oraz odbyła serię spotkań ze swoimi odpowiednikami w parlamentach 
krajowych. 
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W nowej kadencji komisja będzie działać pod zmienioną nazwą jako Komisja Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, ale zasadniczo 
będzie nadal odpowiedzialna za te same, co w bieżącej kadencji dziedziny (z niewielkim 
wyjątkiem niektórych obszarów polityki konsumenckiej).  Komisja nadal będzie miała poważne 
zadania natury legislacyjnej, ale, ponieważ prawdopodobnie zmniejszy się wymiar nowej 
legislacji, będzie musiała zapewne poświęcić jeszcze więcej uwagi kontroli i wprowadzaniu w 
życie obowiązujących przepisów.  Będzie także musiała stawić czoła nowym wyzwaniom, jak 
zapewnienie, by rozszerzenie Unii miało pozytywne skutki w obszarze ochrony środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności; wzmocnienie współpracy z innymi komisjami 
parlamentarnymi w dziedzinach takich jak zrównoważony wzrost, który podlega kompetencji 
kilku komisji; przyczynienie się do poprawy procesów decyzyjnych w UE poprzez bardziej 
regularne szacowanie skutków najważniejszych nowych środków w obszarze ochrony 
środowiska oraz w sferze społecznej i prawnej. 
 
Ostatnia kwestia, którą chciałabym poruszyć, dotyczy przejrzystości procesu legislacyjnego.  
Poufność, czy też brak przejrzystości na końcowych etapach negocjacji między Parlamentem, 
Radą i Komisją przy pierwszym i drugim czytaniu oraz przy postępowaniu pojednawczym jest 
tą nieprzynoszącą satysfakcji stroną naszej pracy, z którą borykać się będą także moi następcy.  
Osobiście uważam za nie do przyjęcia, by o kwestiach dużej wagi politycznej decydowano w 
zbyt pośpiesznych, złożonych negocjacjach przy drzwiach zamkniętych.  Owszem, 
porozumienie co do legislacji zostaje być może osiągnięte, ale nie wszystkie zainteresowane 
strony będą wiedzieć, jak i dlaczego przyjęto ostateczny tekst.  Poza tym brak przejrzystości 
może często oznaczać, że nie wiemy, albo mamy tylko nikłe wyobrażenie o tym, czy każdy z 
krajów, który wyraził swoją zgodę, jest w stanie stosować przyjęte prawodawstwo.  Chociaż 
kwestia formy wprowadzenia większej przejrzystości pozostaje otwarta, ubolewam nad 
obecnym stanem przejrzystości ustawodawczej w Parlamencie Europejskim, tak dumnym ze 
swojej otwartości. Z tym zagadnieniem powinni zmierzyć się przyszli ustawodawcy. 
 
 
 
Caroline JACKSON 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów 
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WPROWADZENIE 

 
 
 
Celem niniejszego sprawozdania jest zrelacjonowanie najważniejszych prac Komisji Ochrony 
Środowiska w kadencji 1999-2004, zarówno dla odchodzących członków komisji, jako zapisu 
ich prac, jak też i dla nowych jej członków w kadencji 2004 - 2009. Sprawozdanie otwiera część 
dotycząca zarysu głównych obszarów pracy komisji, natury legislacyjnej i innej, wśród których 
znajdują się prace dotyczące wdrażania legislacji, rozszerzenia Unii, oraz międzynarodowych 
konferencji w dziedzinach leżących w obszarze kompetencji komisji. 
 
Część druga sprawozdania poświęcona jest zmieniającemu się kontekstowi instytucjonalnemu, a 
w szczególności zmieniającym się stosunkom komisji z Komisją Europejską i Radą, ze 
zdecentralizowanymi agencjami i biurami UE oraz odpowiednikami komisji w parlamentach 
krajowych, jak również dotyczącym komisji zagadnieniom natury prawnej i konstytucjonalnej, 
jakie pojawiły się w ostatnich latach. 
 
W ostatniej części dokonano przeglądu najważniejszych instrumentów wykorzystywanych w 
pracy komisji, jak przesłuchania, wyjazdy delegacji, analizy zewnętrzne oraz nowy pilotażowy 
projekt w zakresie środków budżetowych z przeznaczeniem na ekspertyzy. 
 
Sprawozdanie uzupełnia seria załączników, w których zamieszczono teksty będące podstawą 
działalności komisji (zarówno w kadencji 1999 - 2004 jak i lekko zmodyfikowaną wersję 
obowiązującą dla przyszłej komisji), listę członków i jej zastępców, listę sprawozdań i opinii 
komisji w kadencji 1999 - 2004, listę ekspertyz zewnętrznych sporządzonych na wniosek 
komisji oraz wymianę korespondencji między przewodniczącym komisji a dyrektorem 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w sprawie natury ich przyszłej współpracy.  
 
Zadaniem sprawozdania nie jest natomiast ocena wpływu komisji na poszczególne polityki czy 
też na poszczególne projekty legislacyjne - taka ocena byłaby siłą rzeczy nieobiektywna, a 
zarazem trudna do przeprowadzenia. 
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1. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 
 

1.1. Prace legislacyjne 
 

1.1.1. Liczba i rodzaje procedur 
 

W okresie kadencji 1999-2004 Parlamentu Komisja Środowiska Naturalnego (KŚN) 
była najbardziej zapracowaną spośród komisji legislacyjnych, ponosząc 
odpowiedzialność za przygotowanie sprawozdań w sprawie 146 propozycji 
legislacyjnych oraz opinii dotyczących 120 innych dokumentów. Większość 
obszarów kompetencji KŚN wymaga zastosowania procedury współdecydowania, 
stąd Komisja zajmowała się 117 z 403 propozycji - 29% ogólnej liczby - aktów 
legislacyjnych przyjmowanych w drodze tej procedury ( dla porównania druga w 
kolejności komisja ustanawiająca legislację w drodze współdecydowania przyjęła 
18% tych propozycji). KŚN była również odpowiedzialna za 40 z 88 (46% ogółu) 
propozycji przyjmowanych na drodze procedury pojednawczej. 
 
Ogólne dane dotyczące różnych procedur przedstawiają się następująco: 
 
- Procedura konsultacji (jedno czytanie): 29 procedur. 
 
- Procedura współdecydowania: 117 procedur, z czego: 22 zostały przyjęte po 

pierwszym czytaniu, (16 z poprawkami, 6 bez poprawek), 55 po drugim czytaniu 
(30 z poprawkami do wspólnego stanowiska i 25 bez poprawek) oraz 40 w 
drodze procedury pojednawczej. Ani jedna propozycja nie została odrzucona w 
omawianym okresie. 

 
- Sprawozdania z inicjatywy: 40. Składały się na nie projekty dokumentów 

legislacyjnych w sprawie Komunikatów Komisji oraz Zielonych i Białych Ksiąg, 
a także sprawozdania z inicjatywy własnej, głównie kontrolne, dotyczące 
wdrażania istniejącego ustawodawstwa. 

 

1.1.2. Obszary polityki 
 

Znakomita większość propozycji legislacyjnych, którymi zajmowała się KŚN należy 
do dwóch obszarów polityki: ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności.  
Polityka ochrony środowiska jest nadal obszarem istotnej działalności legislacyjnej, 
zarówno w odniesieniu do propozycji przedstawianych przez Komisję Europejską w 
nowych dziedzinach tej polityki, jak i w kwestiach związanych z uaktualnianiem lub 
wprowadzaniem zmian w istniejących dyrektywach. W rezultacie, ponad 60% 
wszystkich sprawozdań przyjętych przez KŚN mieści się w tej obszernej kategorii. 
 
Zakres kompetencji KŚN w dziedzinie bezpieczeństwa żywności zwiększa się 
ustawicznie, natomiast Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie Bezpieczeństwa 
Żywności ustanowiła ambitny program tworzenia ustawodawstwa w tym obszarze. 
Niewiele ponad 25% ogółu sprawozdań przyjętych przez KŚN w okresie 
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kadencji 1999-2004 dotyczyło kwestii objętych tym obszarem.  
 
Polityka ochrony zdrowia jest istotnym obszarem, w którym jednak kompetencje 
legislacyjne Unii Europejskiej są znacznie ograniczone i w związku z tym jedynie 
niewiele ponad 10% sprawozdań KŚN dotyczyło tej dziedziny.  
 
Ostatnim obszarem, za który odpowiada KŚN jest horyzontalna polityka ochrony 
konsumenta.  W praktyce przyjęte ustawodawstwo w tym zakresie było stosunkowo 
niewielkie, dlatego też liczne z proponowanych działań znajdowały się w zakresie 
kompetencji Komisji Prawnej i Rynku Wewnętrznego.   W konsekwencji jedynie 3% 
ogółu sprawozdań KŚN dotyczyło kwestii objętych tym obszarem. 
 
Komisja sporządziła także sprawozdania na temat horyzontalnych zagadnień 
związanych ze wszystkimi obszarami jej kompetencji, takie jak przyjęte 
sprawozdanie na temat stosowania zasady ostrożności lub sprawozdanie dotyczące 
zasady trwałości. 
Pełna lista wszystkich sprawozdań została dołączona do tego sprawozdania w 
załączniku III. 
 

1.1.3. Komitologia 
 
Projekty środków wykonawczych (zwane w unijnym żargonie "środkami 
komitologii") mają różne znaczenie, ale w niektórych przypadkach stanowią bardzo 
ważne uzupełnienie pierwotnego ustawodawstwa Unii Europejskiej.  Z tej przyczyny 
dla Parlamentu Europejskiego jest niezmiernie istotne, by był on w pełni 
informowany o powyższych środkach i by miał możliwość wyrażenia swojej opinii w 
ważnych kwestiach.  Parlament Europejski jest systematycznie informowany o 
większości wdrażanych środków (opis znajduje się na stronie internetowej Komisji 
Środowiska Naturalnego pod tytułem "Komitologia") i posiada w niektórych 
przypadkach ograniczone uprawnienia do kontroli ("droit de regard") dające mu 
prawo do wskazania, które z proponowanych środków przekraczają uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym. W świetle Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego (art. 88) KŚN ma również mniej formalną możliwość 
wypowiadania się w sprawie treści środka wykonawczego.  
 
W latach 1999-2004 Parlamentarna Komisja Środowiska Naturalnego otrzymywała 
rocznie około 180 środków wykonawczych, z czego około 80 należało do kategorii 
informacji podstawowych, w przybliżeniu 60 to wstępne projekty środków 
wykonawczych, a ok. 40 było końcowymi decyzjami, które stanowiły przedmiot 
formalnego głosowania w Parlamencie. 
 
W latach 1999-2004 Parlament przyjął tylko jedną rezolucję w obszarze, za który 
odpowiedzialna jest Komisja Środowiska Naturalnego (rezolucja z dnia 24 września 
2002 w sprawie odroczenia decyzji o zakazie marketingu kosmetyków testowanych 
na zwierzętach). W rezolucji tej Parlament sprzeciwił się projektowi środka 
wykonawczego i zwrócił się do Komisji Europejskiej o wycofanie tej decyzji. 
Komisja Środowiska Naturalnego nie wykorzystała swoich formalnych uprawnień 
kontrolnych przy żadnej innej okazji, ale w czasie czterech posiedzeń rozpatrzyła 
szczegółowe środki wykonawcze dotyczące: zakazu wprowadzenia na rynek zabawek 
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wykonanych z polichlorku winylu zawierających ftalany (z dnia 13 grudnia 1999 r.), 
znakowania wyrobów mięsnych, występowania dioksyn w rybach pochodzących z 
Morza Bałtyckiego oraz  cukierniczych wyrobów żelatynowych. W maju 2000 r. 
KŚN spotkała się również z profesorem Bridgesem, przewodniczącym Komitetu 
Naukowego ds. Toksykologii oraz z profesorem Dybingiem, przewodniczącym grupy 
roboczej ds. ftalanów, by wysłuchać ich opinii na temat zagrożeń wynikających z 
używania niektórych ftalanów, a następnie porównać te opinie ze stanowiskiem 
Komisji Europejskiej w wyżej wymienionych kwestiach. 

 

1.2. Wdrażanie przyjętego ustawodawstwa 
 

W czasie kadencji 1999-2004 Parlamentu Komisja Środowiska Naturalnego poświęciła 
dużo więcej czasu na analizę wdrażania przyjętego ustawodawstwa Unii Europejskiej niż 
w poprzedniej kadencji.   Stwierdzono, że dla zapewnienia większej skuteczności taki 
"nadzór" nie powinien być traktowany jako doraźne działanie, ale przeprowadzany 
regularnie i systematycznie.  Prace nad wdrażaniem ustawodawstwa przyjęły kilka form: 
- sprawozdania kontrolne dotyczące przyjętego ustawodawstwa UE; 
- tura pytań w kwestiach związanych z ochroną środowiska; 
- pozostałe pytania Komisji; 
- nieformalne grupy robocze; 
- wizyty delegacji. 

 

1.2.1.  Sprawozdania kontrolne dotyczące przyjętego ustawodawstwa UE 
 

Niemal na początku nowej kadencji KŚN podjęła decyzję o sporządzaniu, w miarę 
możliwości, trzech sprawozdań rocznie, które koncentrowałyby się nie tyle na  
problemach z transpozycją prawa wspólnotowego, co na ukazaniu  
skuteczności/nieskuteczności ustawodawstwa po kilku latach wspólnotowego 
oddziaływania, a także na wskazaniu, w jakiej mierze winę za problemy w 
stosowaniu tego ustawodawstwa ponoszą głównie określone państwa członkowskie, a 
w jakim zakresie były one spowodowane występowaniem specyficznych błędów w 
samym ustawodawstwie. Pełna lista sprawozdań kontrolnych rozpatrzonych w latach 
1999-2004 znajduje się na stronie internetowej Komisji w części dotyczącej 
wdrażania aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

1.2.2. Tura pytań w kwestiach związanych z ochroną środowiska 
 

W listopadzie 2000 r. zwrócono się Komisji Środowiska Naturalnego z zapytaniem o 
wysokość grzywny nałożonej na Grecję przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
za niestosowanie się do unijnego prawa z zakresu ochrony środowiska w przypadku 
wysypiska odpadów w wąwozie na Krecie. Ponieważ Komisja Europejska w 
odpowiedzi stwierdziła, że wysypisko funkcjonuje nadal niezgodnie z warunkami 
oraz że grzywna nie została zapłacona do tej pory, KŚN zdecydowała o umieszczeniu 
tego tematu w każdym kolejnym programie swoich posiedzeń, aż do momentu, gdy 
poczyniony zostanie postęp w spłacaniu grzywny i rozwiązaniu niniejszego 
problemu. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji na kolejnych ośmiu spotkaniach 
mających miejsce do maja 2001 r. W tym czasie spłacono część grzywny, a następnie 
wysypisko zostało zamknięte, w związku z czym Komisja Europejska wyraziła 
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zadowolenie z alternatywnego rozwiązania. 
Na posiedzeniu w marcu 2001 r. Komisja Środowiska Naturalnego zdecydowała o 
przeprowadzeniu pogłębionej oceny tego zagadnienia na posiedzeniu zwyczajnym 
dotyczącym wdrażania ustawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony 
środowiska. W związku z powyższym nastąpiła wymiana listów między 
Przewodniczącym Komisji Środowiska Naturalnego i Komisarz Wallström odnośnie 
funkcjonowania nowego systemu. Główne postanowienia tego porozumienia były 
następujące: 
 
- Kwestie wdrażania ustawodawstwa wspólnotowego pozostanie stałym tematem w 
porządku posiedzeń Komisji Środowiska Naturalnego, tak by zapewnić regularną i 
systematyczną ocenę w tym zakresie, nie częściej jednak niż co dwa miesiące, ze 
względu na ograniczone środki, jakimi dysponuje Komisja Europejska.  
 
- Komisja Środowiska Naturalnego będzie z wyprzedzeniem sygnalizowała o 
specyficznych kwestiach, które  państwa członkowskie zamierzają poruszyć w związku 
z wprowadzaniem w życie ustawodawstwa. Przyjęto jako ogólną zasadę, iż okres 
zawiadomienia wynosi 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia 
w nagłych przypadkach.  
 
- Komisja Europejska zobowiązuje się do przedstawienia Komisji Środowiska 
Naturalnego (a) wykazu wszystkich przypadków dotyczących art. 226 lub 228 
Traktatu (uzasadnione opinie i działania na wniosek Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości) oraz (b) informacji dotyczących transpozycji stosownego 
ustawodawstwa. 
 
- Podczas dyskusji nad poszczególnymi przypadkami przedstawiciele Komisji 
mogą, w razie potrzeby, dostarczyć KŚN dokumenty (takie jak zdjęcia, mapy lub 
przeźrocza), które pomogą lepiej zgłębić omawiany problem. 
 
- Członkowie Komisji Środowiska Naturalnego będą informowani i zaproszeni do 
wzięcia udziału w seminariach Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania 
poszczególnych dyrektyw, które służą wskazaniu i napiętnowaniu tych, którzy nie 
wywiązują się z przyjętych zobowiązań. 
 
- DG ds. Środowiska Naturalnego będzie w pełni współpracować z Komisją 
Środowiska Naturalnego w późniejszym przygotowaniu rocznych sprawozdań 
kontrolnych na temat wdrażania ustawodawstwa, zarówno przy wskazywaniu 
dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, których wdrażanie było szczególne 
problematycznei, jak i przy dostarczaniu szczegółowych informacji o dyrektywach 
będących przedmiotem sprawozdania kontrolnego KŚN.  Jeśli to możliwe, 
wymienione działania mogą zostać zsynchronizowane z w/w seminariami Komisji 
Europejskiej.  

 
Komisja Europejska przyjęła powyższe postanowienia "z zastrzeżeniem, iż ustalenia 
te nie spowodują konieczności rozpatrywania lub dyskusji o przedmiocie pozostałych 
poszczególnych spraw". Komisja Europejska podkreśliła również, że punkt 1.5 
Załącznika III do Porozumienia Ramowego między Parlamentem Europejskim i 
Komisją, który wprpwadza obowiązek przekazywania Parlamentowi Europejskiemu 
poufnych informacji, ściśle "wyklucza z wykazu zamieszczonego w załączniku 
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poufne informacje na temat postępowań w sprawie naruszeń, o ile nie należą one do 
zakresu  ustanowionego "końcową decyzją Komisji" z dnia, którego wymagane jest 
przedstawienie informacji". Bez wątpienia jest to temat, który musi zostać poruszony 
przy negocjacjach w sprawie Porozumienia Ramowego z przyszłą Komisją 
Europejską. 
 
Jak do tej pory odbyło się pięć posiedzeń, których tematem było wdrażanie 
ustawodawstwa z zakresu środowiska naturalnego. Streszczenia przebiegu tych 
posiedzeń znajdują się na stronie internetowej Komisji Środowiska Naturalnego.  

1.2.3. Pozostałe pytania przedstawione w czasie prac Komisji Środowiska 
Naturalnego 

 
Poza pytaniami przedstawionymi na turze pytań poświęconej wdrażaniu 
ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska, szereg pytań został również 
przedstawiony Komisji na innych posiedzeniach KŚN (7 w 1999 r., 20 w 2000 r., 26 
w 2001 r., 30 w 2002 r., 23 w 2003 r. i 3 w 2004 r.)  Dotyczyły one całego zakresu 
tematów będących w kompetencji KŚN, szczególnie zaś kwestii związanych z 
ochroną środowiska, zdrowiem oraz bezpieczeństwem żywności i środków 
farmaceutycznych.  Wstępnie zaproponowano, by odpowiedzi Komisji na pytania 
zadawane przez  członków KŚN zostały umieszczone na stronie internetowej KŚN, 
ale następnie w porozumieniu z Komisją zdecydowano, że wymagałoby to 
formalnego i czasochłonnego procesu autoryzacji ze strony KŚN (zbliżonego do 
obowiązującego przy zapytaniach w czasie posiedzeń plenarnych) oraz że procedura 
ta mogłaby zmniejszyć tempo i elastyczność tury pytań na posiedzeniach KŚN. W 
porównaniu z bardziej formalnymi zapytaniami pisemnymi i ustnymi w innych 
przypadkach, pytania zadawane na posiedzeniu KŚN mają tą wielką zaletę, że 
pozwalają na śledzenie omawianej kwestii nie tylko członkowi zadającemu pytanie, 
ale również wszystkim pozostałym członkom KŚN zainteresowanym danym 
zagadnieniem.  

1.2.4. Grupy robocze w Komisji Środowiska Naturalnego 
 

Kolejnym sposobem badania procesu wdrażania ustawodawstwa oraz innych kwestii 
w KŚN było ustanowienie nieformalnych grup roboczych z członków KŚN 
zainteresowanych daną tematyką.  Dla przykładu, po przyjęciu 'Programu Działań w 
zakresie Ochrony Zdrowia' zaistniała potrzeba prowadzenia, poza zwykłym trybem 
działań KŚN, regularnej kontroli postępów dokonywanych przez administrację 
Komisji we wdrażaniu tego programu, a także monitorowania wybranych projektów 
oraz problemów napotkanych przy przejściu z dawnych programów sektorowych do 
nowego holistycznego programu o szerokim zasięgu. W związku z powyższym 
została stworzona grupa robocza, która obradowała pięciokrotnie. 

1.2.5. Wizyty delegacji 
 

W trakcie rozpatrywania sprawozdań kontrolnych dotyczących wdrażania szczególnie 
kontrowersyjnych aktów prawnych UE, KŚN zdecydował o wysłaniu kilku 
specjalnych delegacji, które miały zbadać na miejscu podłoże występowania 
problemu i zaproponować rozwiązania w poszczególnych państwach członkowskich.  
Pierwsza z tych delegacji udała się 12 października 2000 r. do Holandii, by 
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uzyskać informacje dotyczące wprowadzania w życie unijnej dyrektywy w sprawie 
azotanów.  
Kolejna delegacja odwiedziła w dniach 7-8 listopada 2000 r. region Tuluzy w 
południowo-zachodniej Francji, by zbadać wdrażanie dyrektyw UE w sprawie w 
ochrony siedlisk i dzikich ptaków oraz zapoznać się z perspektywami jej realizacji nie 
tylko z punktu widzenia odpowiedzialnych władz państwowych, ale również 
rolników, myśliwych i organizacji pozarządowych zajmujących się tą problematyką. 
 
 
 

1.3.   Monitorowanie negocjacji przedakcesyjnych 
 

Parlament kadencji 1999-2004 stanął w obliczu największego procesu rozszerzenia w 
historii Unii Europejskiej, w wyniku którego negocjacje przedakcesyjne z powodzeniem 
zamknęło 10 państw. Rozpoczęto również negocjacje z Bułgarią i Rumunią. Procesowi 
temu przewodziła w głównej mierze Komisja Spraw Zagranicznych, lecz Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego (KOŚN) również zaangażowała się w dużym stopniu w 
monitorowanie negocjacji dotyczących obszarów polityki leżących w jej gestii, w 
rozpatrywanie we własnym zakresie sytuacji w poszczególnych krajach kandydujących do 
UE i w przygotowanie zaleceń dla Komisji Spraw Zagranicznych do uwzględnienia w 
kolejnych opiniach Parlamentu podczas negocjacji i przy ich zamykaniu. 
 
Działania te zapoczątkowano wyznaczeniem dwóch zespołów sprawozdawców, 
Alexandra de Roo i Erica Meijera do zagadnień polityki ochrony środowiska, a Johna 
Bowisa i Rię Oomen-Ruijten do zagadnień polityki w zakresie zdrowia i ochrony praw 
konsumenta. Przeprowadzono dwa duże przesłuchania publiczne, 26 czerwca 2000 r. na 
temat rozszerzenia i ochrony środowiska i 11 lipca 2000 r. na temat polityki w zakresie 
ochrony zdrowia i praw konsumenta w świetle rozszerzenia. KOŚN przygotowała 
następnie kilka szczegółowych uwag, które stały się częścią rezolucji Parlamentu z 5 
września 2001 r. i nie ustawała w zgłaszaniu poprawek do kolejnych rezolucji Komisji 
Spraw Zagranicznych. Utworzona została również komisyjna grupa robocza ds. 
rozszerzenia, która zbierała się przy różnych okazjach w celu zapoznania się z 
informacjami zebranymi przez ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się 
odnośnymi rozdziałami negocjacji przedakcesyjnych. Dodatkowo przewodniczący KOŚN 
gościł regularnie na okresowych spotkaniach Komisji i ministrów ds. ochrony środowiska 
z krajów kandydujących, a także towarzyszył komisarzowi ds. ochrony środowiska 
podczas kilku jej wizyt w stolicach tych państw. 
 
Kiedy tylko zmodyfikowano odpowiednie zapisy regulaminu PE tak, że możliwe stały się 
wizyty delegacji komisji w krajach kandydujących, Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego skorzystała z tej możliwości, by przyjrzeć się bliżej sytuacji w interesującym 
ją zakresie w kilku z tych państw. Delegacje KOŚN udały się do Polski (26-28 marca 
2001 r.), na Słowację (16-18 października 2001 r.), do Bułgarii (20-21 czerwca 2002 r.), 
Rumunii (28-30 października 2002 r.), na Łotwę i do Estonii (9-11 lipca 2003 r.). 
 
Odwiedziły one stolice tych państw (spotykając się zazwyczaj z ministrem odpowiedniego 
resortu, urzędnikami i posłami krajowego parlamentu, jak też z organizacjami 
pozarządowymi i innymi zainteresowanymi) oraz wybrane obszary, skupiając się w 
szczególności na terenach z problemami w zakresie ochrony środowiska (np. z 
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zanieczyszczonymi powietrzem bądź wodą, problemami z usuwaniem odpadów itp.) lub 
też o wyjątkowym bogactwie fauny i flory.  Główny nacisk położono na kwestie ochrony 
środowiska, jednak temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa żywności podejmowany był 
podczas wielu delegacji. Ponadto w grudniu 2003 r. KOŚN zdecydowała się wysłać 
delegację w celu przyjrzenia się z bliska budzącemu kontrowersje projektowi 
dotyczącemu kopalni złota Rosia Montana w górach na zachodzie Rumunii. 

 
 

1.4. Konferencje międzynarodowe 
 

Wiele kwestii, nie tylko legislacyjnych, którymi zajmuje się KOŚN, ma istotny wymiar 
międzynarodowy, a kluczowe negocjacje ich dotyczące toczą się na konferencjach ONZ, 
na których delegacje Unii Europejskiej odgrywają znaczącą rolę. KOŚN naciskała na 
uczestnictwo PE w tych konferencjach, a większość posłów, którzy weszli w skład 
delegacji, wybranych zostało właśnie spośród jej członków. Przygotowywała ona również 
rezolucje na sesje plenarne, by dać wyraz swojemu stanowisku przed i po takich 
konferencjach.  
 
15 posłów wzięło więc udział w Szczycie Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu w dniach od 26 sierpnia do 4 września 2002 r., na którym mogli 
obserwować proces negocjacyjny i spotkać się z parlamentarzystami z wielu krajów. 
KOŚN nalega odtąd na systematyczne wdrażanie projektów realizujących Programu 
Działań i cele przyjęte w Johannesburgu, podtrzymuje również kontakt z odpowiadajacą 
jej co do obszaru działania komisją w Radzie Europy w celu monitorowania postępów. 
 
Celem o szczególnym znaczeniu w ostatnich latach stała się reakcja na europejskim i 
światowym szczeblu na wyzwanie, jakie stanowią zmiany klimatyczne oraz nacisk na 
ratyfikację Protokołu z Kioto. 8 posłów Parlamentu (również głównie z Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego) brało udział jako członkowie delegacji Unii Europejskiej we 
wszystkich ostatnich konferencjach stron Konwencji Ramowej o Zmianach 
Klimatycznych, organizowanych pod egidą ONZ, w szczególności w Hadze (listopad 
2000 r.), Bonn (lipiec 2001 r.), Marakeszu (listopad 2001 r.), New Delhi (październik 
2002 r.) i Mediolanie (grudzień 2003 r.).  Dzięki udziałowi w tych konferencjach posłowie 
EP zyskali znaczącą pozycję wśród parlamentarzystów z wielu różnych krajów, 
szczególnie z tych, które odgrywają kluczową rolę w debacie nad ratyfikacją Protokołu, 
takich jak Kanada, Japonia i Nowa Zelandia, a także Stany Zjednoczone i Rosja. 
 
Obok uczestnictwa w delegacjach UE posłowie wchodzący w skład Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego przeprowadzili również wideokonferencję na temat zmian 
klimatycznych z deputowanymi Kongresu Stanów Zjedoczonych, wysłali też delegację 
doraźną do Waszyngtonu na początku 2002 r. Kolejna doraźna delegacja udała się do 
Moskwy we wrześniu 2003 r. w celu zorientowania się w stanowisku posłów rosyjskiej 
Dumy co do ratyfikowania przez Rosję Protokołu z Kioto. 
 
KOŚN wysłała wreszcie jednego ze swoich wiceprzewodniczących na konferencję stron 
Konwencji o Różnorodności Biologicznej, odbywającą pod egidą ONZ w Hadze w 2002 
r., i miała również swych przedstawicieli w delegacjach UE na kolejnych rundach 
negocjacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu 
Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, prowadzonych w Genewie. Ponadto w Kijowie 
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w maju 2003 r. posłowie wchodzący w skład KOŚN wzięli udział w Konferencji na temat 
Środowiska Naturalnego w Europie, a w Budapeszcie, w czerwcu 2004 r., w Konferencji 
na temat Ochrony Środowiska Naturalnego i Zdrowia. 

 
 
 

2. ZMIANY W STOSUNKACH MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH  
 

2.1. Stosunki z Radą 
 

W ciągu ostatnich 5 lat nastapił znaczny rozwój kontaktów z Radą na wielu różnych 
płaszczyznach: 
- zacieśniono kontakty z urzędami kolejnych przewodniczących Rady w zakresie 
prawodawstwa; 
- zmienił się charakter wkładu Rady do spotkań Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego; 
- po raz pierwszy przewodniczący KOŚN został zaproszony na nieformalne spotkania 

Rady ds. Środowiska; 
- do zacieśnienia kontaktów przyczynił się również udział posłów KOŚN w delegacjach 

UE na konferencje międzynarodowe. 
 

2.1.1. Zacieśnienie kontaktów z urzędami kolejnych przewodniczących Rady w 
zakresie prawodawstwa 

 
Nastąpiło ono zarówno na polu planowania z zakresie prawodawstwa, jak również 
rozpatrywania określonych aktów prawnych. W pierwszym rzędzie zwiększyła się 
liczba systematycznych kontaktów z przyszłymi i aktualnymi w danej chwili 
prezydencjami w sprawie planowania w zakresie prawodawstwa, w formie dyskusji 
nad priorytetami odnośnej prezydencji i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, a 
także sugerowanymi harmonogramami prac nad konkretnymi zagadnieniami.  W 
związku z powyższym przyjętą praktyką stały się spotkania ministrów ds. ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, których kraje miały wkrótce objąć 
prezydencję, z przewodniczącym KOŚN w Brukseli. Poszczególni ministrowie 
spotykali się również z koordynatorami KOŚN. Tym kontaktom politycznym 
towarzyszyło zacieśnienie relacji między sekretariatem KOŚN a przyszłymi i 
aktualnymi przewodniczącymi odnośnych grup roboczych Rady. Odbywano również 
okresowe spotkania z odpowiednikami z sekretariatu Rady, na których głównymi 
tematami dyskusji było przyszłe planowanie w zakresie prawodawstwa, kwestie 
międzyinstytucjonalne, jak też konkretne problemy praktyczne (takie jak duże 
opóźnienia w przekształcaniu porozumień politycznych Rady w oficjalne Wspólne 
Stanowisko). 
 
Po drugie fakt, że Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego była w większej mierze 
zaangażowana w tworzenie aktów prawnych w procedurze współdecydowania, niż w 
zwykłą procedurę konsultacji, spowodował wzrost liczny nieformalnych kontaktów w 
celu rozpatrzenia konkretnych projektów aktów prawnych. Na tym tle praktyka 
dialogu trójstronnego między Parlamentem, Radą i Komisją w stadium 
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pojednawczym zaczęła obejmować w coraz większym stopniu podobne, nawet jeśli 
jeszcze bardziej nieformalne spotkania przy drugim, a nawet pierwszym czytaniu, 
zwłaszcza w celu osiągnięcia wczesnego porozumienia między instytucjami. 
Głównymi uczestnikami ze strony KOŚN byli jej sprawozdawcy, jednak  
sprawozdawcy gościnni z innych grup albo sami brali udział w takich spotkaniach, 
albo byli po zakończeniu spotkania informowani o jego wynikach przez 
sprawozdawcę KOŚN. 

 

2.1.2. Zmiana charakteru wkładu Rady do spotkań Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego 

 
Obok tymi nieformalnymi spotkaniami ministrowie resortów ochrony środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwa żywności i ochrony praw konsumenta z kraju 
przewodniczącego Radzie uczestniczyli w spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego przy 25 okazjach podczas kadencji Parlamentu w latach 1999-2004. 
Spotkania odbywały się zazwyczaj na początku okresu prezydencji, aby ministrowie 
mogli przedstawić jej program roboczy, pojawiły sie jednak również pewne 
interesujące innowacje. Kilkakrotnie ministrowie brali udział w spotkaniach 
późniejszych, sprawozdając na nich o wynikach spotkań Rady. Ponadto dwa razy 
minister Magda Aelvoet z Belgii przybyła na spotkanie KOŚN w celu przedstawienia 
jej treści jednego ze Wspólnych Stanowisk Rady, jednakże ten ważny precedens nie 
znalazł jak do tej pory kontynuacji. 
 
Kolejną drażliwą kwestią było pytanie, czy przedstawiciele Rady powinni zabierać 
głos na spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego (praktykę taką 
przewidziano w Regulaminie PE, lecz nie była ona w przeszłosci popierana przez 
sekretariat Rady).  Po raz pierwszy precedens taki miał miejsce podczas prezydencji 
szwedzkiej, kiedy jej przedstawiciel poprosił o udzielenie mu głosu na spotkaniu 
KOŚN w celu skomentowania pewnej kwestii proceduralnej (status tekstu 
przedłożonego przez Radę).  Praktykę tę kontynuowano podczas prezydencji greckiej, 
kiedy przewodniczący grupy roboczej odpowiedział na pytanie przewodniczącego 
KOŚN, przedstawiając analizowane przez grupę poprawki do tekstu, do którego 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego nie miała zamiaru zgłaszać poprawek, a w 
sprawie którego te dwie instytucje dążyły do osiągnięcia porozumienia w pierwszym 
czytaniu. Podczas prezydencji włoskiej i irlandzkiej dwóch innych przewodniczących 
grup roboczych odpowiedziało na wezwanie przewodniczącego KOŚN zachęcające 
ich do skomentowania pewnych dyskusji toczących się w Radzie, a w ostatnim 
przypadku przewodniczący grupy roboczej ponownie zabrał głos po głosowaniu 
KOŚN, by wypowiedzieć się na temat możliwości osiągnięcia porozumienia w 
pierwszym czytaniu w świetle wyników głosowania. Takie wezwania zachęcające do 
zabrania głosu również w przyszłości nie pozostaną zapewne w poszczególnych 
przypadkach bez odpowiedzi, lecz dotychczasowa praktyka wydaje się ulegać 
zmianie bardzo powoli. 

 

2.1.3. Zapraszanie przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego 
do udziału w nieformalnych spotkaniach Rady ds. Ochrony Środowiska 

 
 Jest to kolejny przykład obszaru, na którym praktyka, różniąca się znacznie w 
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poszczególnych komisjach PE, przeszła w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego 
dużą metamorfozę w ciągu kilku ostatnich lat. Na początku kadencji przewodniczący 
KOŚN nie był zapraszany na nieformalne spotkania Rady ds. Ochrony Środowiska. 
Prezydencja francuska rozpoczęła się zaproszeniem przewodniczącej na spotkanie 
towarzyskie na marginesie nieformalnego spotkania Rady, a prezydencja szwedzka 
przejęła tę praktykę zapraszając przewodniczącą na roboczą kolację z ministrami, w 
której też przewodnicząca wzięła udział. Prezydencja duńska zaprosiła następnie 
przewodniczącą na wszystkie nieformalne spotkania Rady ds. Ochrony Środowiska, 
przyznając jej taki sam status jak komisarzowi czy ministrom ds. ochrony środowiska. 
Praktyka ta była jak dotąd kontynuowana przez wszystkie ostatnie prezydencje. 
Przewodnicząca uczestniczyła osobiście w nieformalnych spotkaniach Rady podczas 
prezydencji greckiej i irlandzkiej, podczas prezydencji duńskiej i włoskiej zastępował 
ją wiceprzewodniczący. Przyszłość pokaże, czy ten ważny precedens na polu ochrony 
środowiska przyjmie się również na spotkaniach dotyczących pozostałych obszarów 
polityki, np. na nieformalnych spotkaniach Rady ds. Ochrony Zdrowia. 

 

2.1.4. Kontakty z Radą podczas negocjacji międzynarodowych 
 

Jak zaznaczono w punkcie 1.4 posłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego 
byli członkami wielu delegacji UE na konferencje międzynarodowe. Przy tych 
okazjach coraz większą korzyść przynosiły im regularne sprawozdania ministrów z 
kraju aktualnie przewodniczacego w Radzie na temat stanu negocjacji, postępów i 
problemów poruszonych podczas nich. Kolejną innowację stanowił fakt, że przy 4 
osobnych spotkaniach w ramach negocjacji dotyczących zmian klimatycznych (w 
Bonn, Marakeszu, New Delhi i Mediolanie) odbyły się wspólne konferencje prasowe 
Rady, Komisji i Parlamentu. 

 
 

2.2. Stosunki z Komisją 
 

Zacieśnienie kontaktów KOŚN z Radą nie pociągnęło za sobą zaniedbania relacji z 
Komisją. Poza początkowymi przesłuchaniami w celu zatwierdzenia kandydatów na 
komisarzy mających odpowiadać za obszar polityki, którym zajmuje się Komisja Ochrony  
Środowiska Naturalnego, mianowani już komisarze uczestniczyli wiele razy w 
spotkaniach KOŚN, która kontaktuje się również w wielu kwestiach z innymi 
urzędnikami, pracującymi dla Komisji. 

  

2.2.1. Przesłuchania w celu zatwierdzenia kandydata na komisarza 
 

Wstępne przesłuchania kandydatów do Komisji kadencji 1999-2004 miały miejsce na 
początku września 1999 r., po tym jak kandydaci wyznaczeni na komisarzy złożyli 
wcześniej pisemne odpowiedzi na kilka ogólnych i szczegółowych pytań. Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego przewodniczyła przesłuchaniom kandydatów na 
komisarza ds. ochrony środowiska (Margot Wallström), komisarza ds. ochrony 
zdrowia i konsumentów (David Byrne), uczestniczyła również w przesłuchaniu Erkki 
Liikanena (kandydata na komisarza ds. przedsiębiorstw). 
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W kwietniu 2004 r. Parlament Europejski odbył szereg krótszych przesłuchań 
kandydatów z 10 państw kandydujących wyznaczonych na komisarzy na przejściowy 
okres od dnia rozszerzenia do końca kadencji ustępującej Komisji. Przy tej okazji 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego przewodniczyła przesłuchaniu Pavela 
Telicki z Republiki Czech (któremu wraz z Davidem Byrne powierzono tekę 
„Ochrona Zdrowia i Konsumentów”), uczestniczyła także w przesłuchaniu Jana Figla 
ze Słowacji (któremu wraz z Erkkim Liikanenem powierzono tekę 
„Przedsiębiorstwa”). 

 

2.2.2. Obecność Komisji na spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego 

 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego spotkała się z 9 z 20 komisarzy podczas 
kadencji Parlamentu w latach 1999-2004, na 27 osobnych spotkaniach KOŚN. 
Spotkania te odbywały się z różnych okazji, w toku dialogu z Komisją nad jej 
rocznym programem prac legislacyjnych, w celu prezentacji głównych inicjatyw 
prawodawczych, w celu wymiany informacji na temat przygotowań bądź wyników 
międzynarodowych negocjacji oraz by przedyskutować szereg wdrożeń aktów 
prawnych i inne zagadnienia.  
 
Komisarz Margot Wallström uczestniczyła w spotkaniach KOŚN nie mniej niż 13, a 
komisarz David Byrne 11 razy. Przy 4 okazjach komisarze Byrne i Wallström odbyli 
wspólne spotkania z KOŚN (raz na temat Rocznej Strategii Politycznej, dwa razy na 
temat żywności modyfikowanej genetycznie i raz na temat bioterroryzmu). Komisarz 
Wallström spotkała się również wielokrotnie z członkami KOŚN biorącymi udział lub 
zainteresowanymi nadchodzącymi międzynarodowymi negocjacjami, w 
szczególności kolejnymi konferencjami stron Konwencji o Zmianach Klimatycznych, 
lecz również konferencjami nad różnorodnością/bezpieczeństwem ekosystemów,  
Szczytem Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju itd. Podczas negocjacji tych 
komisarz regularnie informowała członków KOŚN (i innych przedstawicieli PE) 
wchodzących w skład delegacji UE o aktualnym stanie rozmów i podniesionych 
kwestiach.   Dodatkowo komisarze Wallström i Byrne odbywali regularnie (zwykle 
co 2 miesiące) nieformalne spotkania z przewodniczącym KOŚN w Strasburgu, w 
celu wymiany spostrzeżeń o najnowszych kierunkach rozwoju oraz przedyskutowania 
możliwości postępu w debacie nad drażliwymi kwestiami. 
 
Komisarze ci byli głównymi partnerami rozmów dla KOŚN, lecz również pozostałych 
7 komisarzy uczestniczyło w spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego: 
Erkki Liikanen (dwa razy, w tym w spotkaniu dotyczącym Rocznej Strategii 
Politycznej), Mario Monti (w spotkaniu dotyczącym pomocy państwa w zakresie 
ochrony środowiska), Günter Verheugen (w spotkaniu na temat rozszerzenia), Loyola 
De Palacio (w spotkaniu na temat systemu redukcji szumów w samolotach - tzw. 
hushkits), Franz Fischler (w spotkaniu w sprawie kroków podjętych w związku z 
reformą Wspólnej Polityki Rolnej), Pascal Lamy (w spotkaniu dotyczącym kwestii 
handlu i środowiska na tle rokowań w Doha) i Michel Barnier (razem z komisarz 
Wallström w spotkaniu na temat postępów w ocenianiu przez Komisję hiszpańskiego 
Narodowego Planu Hydrologicznego). Komisarz Nielsen również zdawał 
sprawozdania członkom KOŚN wchodzącym w skład delegacji UE na Szczycie 
Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. 
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2.2.3. Pozostałe kontakty z Komisją 
 

Obok rutynowego (i bardzo aktywnego) uczestnictwa przedstawicieli Komisji w 
spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, w dialogu trójstronnym i 
innych spotkaniach w trakcie procedury współdecydowania, wiele innowacji pojawiło 
się podczas kadencji Parlamentu w latach 1999-2004. Jedną z nich było ustanowienie 
w KOŚN, obok pytań doraźnych (patrz punkt 1.2.3), odbywającej się regularnie sesji 
pytań dotyczących wdrażania aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, na 
podstawie porozumienia między przewodniczącym KOŚN a komisarz Wallström 
(patrz punkt 1.2.2).  
 
Drugą było zaangażowanie - po raz pierwszy - Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego w obchody Zielonego Tygodnia Komisji w 2003 r., z wystawami w 
Strasburgu i kilkoma seminariami i innymi wydarzeniami organizowanymi wspólnie 
przez Komisję i Parlament. Komisja zaczęła również coraz bardziej angażować 
KOŚN w prace niektórych zespołów ekspertów. W następstwie tego John Bowis 
reprezentował ostatnio KOŚN na spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla na temat 
przemieszczania się pacjentów, Komisja zaprosiła również KOŚN do współpracy 
przy kolejnym spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla dotyczącym monitorowania 
oceniania wpływu nowego systemu Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i 
Stosowanych Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów (angielski skrót: REACH), 
którego domagała się Komisja. 
 
Prace grupy roboczej KOŚN ds. Programu Działań w zakresie Ochrony Zdrowia i w 
zakresie Rozszerzenia (wspomnianej w punkcie 1.2.4 i 1.3) również wiązały się z 
regularną wymianą informacji z przedstawicielami Komisji. Wreszcie stosunki 
sekretariatu KOŚN z Komisją również się rozwijały, przynosząc ze sobą nową 
inicjatywę Komisji, która zachęciła sekretariat KOŚN do obserwacji procedury 
wyboru członków Komitetów Naukowych Komisji. 

 
 

2.3. Stosunki z agencjami UE i innymi organami zdecentralizowanymi 
 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego znacznie zacieśniła w ciągu ostatnich lat swe 
kontakty z agencjami UE i innymi organami zdecentralizowanymi. Na początku kadencji 
najbliżej współpracowano z Europejską Agencją ds. Oceny Produktów Medycznych 
(European Medicines Evaluation Agency - EMEA) w Canary Wharf w Londynie oraz z 
Europejską Agencją Ochrony Środowiska (European Environment Agency - EEA) w 
Kopenhadze.  W trakcie kadencji KOŚN przyczyniła się do utworzenia i obecnie prowadzi 
szczegółową obserwację działań Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności 
(European Food Safety Authority- EFSA), którego początkowa siedziba mieściła się w 
Brukseli (obecnie trwa przeprowadzka do Parmy). KOŚN współpracowała również przy 
uchwalaniu najnowszych aktów prawnych powołujących do życia Europejskie Centrum 
Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, które mieścić się będzie w Sztokholmie, a którego 
praca będzie musiała zostać poddana ścisłej obserwacji przez KOŚN kolejnej kadencji.  
KOŚN współpracowała wreszcie ściśle także z Europejskim Biurem ds. Żywności oraz 
Weterynarii (European Food and Veterinary Office - EFVO) w Grange pod 
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Dublinem, które jest raczej integralną częścią DG ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 
niż niezależną agencją, lecz którego działalnością KOŚN była bardzo zainteresowana.  
 
Współpraca KOŚN z powyższymi agencjami i organami zdecentralizowanymi przybierała 
różne formy: 
- reprezentacji w ich radach zarządzających bądź innego rodzaju udziału w wyborze rad 

zarządzających i dyrektorów wykonawczych, 
- wizyt delegacji KOŚN w ich siedzibach głównych, 
- udziału ich dyrektorów wykonawczych bądź przedstawicieli Parlamentu, wchodzących 

w skład rad zarządzających w spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
- zapytań kierowanych do agencji przez posłów KOŚN, 
- wymiany korespondencji między KOŚN i jedną z agencji na temat charakteru ich 

przyszłej współpracy. 
 

2.3.1. Reprezentacja w radach zarządzających agencji i organów bądź innego 
rodzaju udział w wyborze rad zarządzających i dyrektorów wykonawczych 

 
Rola KOŚN różni się w zależności od agencji. KOŚN jest upoważniona do wyboru 
dwóch kandydatów i dwóch zastępców do rad zarządających EMEA i EEA. W ciągu 
ostatniej kadencji KOŚN pomogła w wyborze, a następnie mianowaniu profesorów 
Joségo-Luisa Valverde i Gianmartino Benziego do Rady Zarządzającej EMEA (z 
Dietrichem Henschlerem i Jeanem-Pierrem Reynierem jako zastępcami) oraz Nigela 
Haigha i profesora Michaela Scoullosa do Rady Zarządzajacej EEA (z Kenem 
Collinsem i profesorem Hansem-Peterem Luhrem jako zastępcami). 
 
 Informowali oni KOŚN o porządku i wynikach spotkań Rady Zarządzającej, starali 
się zdawać sprawę z najważniejszych kierunków rozwoju agencji i często brali udział 
w spotkaniach delegacji lub KOŚN, związanych z działalnością agencji. Z drugiej 
strony KOŚN nie miała bezpośredniego wpływu na wybór dyrektorów 
wykonawczych agencji, chociaz w przypadku EEA koordynatorzy KOŚN wymienili 
poglądy z kandydatami do Rady Zarządzającej zgłoszonymi przez Parlament, na 
temat listy kandydatów, z której miano wybrać dyrektora wykonawczego. 
 
KOŚN przyznano zupełnie inną rolę w EFSA, gdzie ma ona prawo do rewizji wyboru 
członków Rady Zarządzającej, lecz nie do przedstawiania swoich własnych 
kandydatów, ale gdzie równocześnie może również przeprowadzić publiczne 
przesłuchanie kandydata na dyrektora wykonawczego agencji przed jej/jego oficjalną 
nominacją. KOŚN utworzyła więc małą grupę roboczą, w skład której weszli 
przewodniczący i koordynatorzy (lub kandydaci) w celu stworzenia listy najlepszych 
kandydatów KOŚN do Rady Zarządzającej EFSA. Grupa ta przedłożyła zredukowaną 
listę polecanych przez nią 17 nazwisk na 14 miejsc (pierwotna lista KOŚN składała 
sie z 30 nazwisk), lecz jej rola była jedynie doradcza i ani kryteria, jakimi 
posługiwała się KOŚN, ani jej lista nie zostały w całości uwzględnione przez Radę 
UE. KOŚN przeprowadziła w następstwie tego przesłuchanie w celu zatwierdzenia 
Geoffreya Podgera, kandydata Rady Zarządzającej na stanowisko dyrektora 
wykonawczego EFSA, i zaleciła jego nominację. 
 
Od tamtej pory KOŚN ponownie zbadało prawodawstwo EMEA, a ostatecznie 
przyjęty tekst przewidywać będzie jeszcze inną jej rolę w zakresie zaangażowania w 
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działania i strukturę EMEA. Nowy system będzie skrzyżowaniem wcześniejszych 
struktur EMEA i EFSA, KOŚN będzie więc mogła przedstawić własnych kandydatów 
do rady zarządzającej agencji i równocześnie będzie miała prawo do przeprowadzenia 
publicznego przesłuchania kandydatów na dyrektorów wykonawczych przed ich 
nominacją na to stanowisko przez Radę UE.  Podobny system znajdzie również 
zastosowanie w powstającym Europejskim Centrum Zwalczania i Zapobiegania 
Chorobom. 

 

2.3.2. Wizyty delegacji KOŚN w siedzibach głównych agencji i innych organów 
zdecentralizowanych 

 
Według Regulaminu PE komisje mają prawo wysyłać (co dwa lata) niewielkie 
delegacje swoich posłów (trzech posłów, z możliwością dodatkowego uczestnictwa 
posłów z danego regionu) w celu wizytacji poszczególnych agencji, które działają na 
obszarze polityki komisji. Podczas ostatniej kadencji Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego wysłała więc swoje delegacje do EEA w Kopenhadze (10 października 
2001 r. i 3 października 2003 r.), do EMEA w Londynie (25 stycznia 2000 r. i 25 
marca 2002 r.) oraz do tymczasowej siedziby EFSA w Brukseli w grudniu 2003 r. 
Delegacje KOŚN odwiedziły również 23 kwietnia 2001 r. i 18 lutego 2003 r. jeden z 
organów zdecentralizowanych, Europejskie Biuro ds. Żywności oraz Weterynarii w 
Grange w Irlandii.  

 

2.3.3. Udział dyrektorów wykonawczych agencji i organów bądź przedstawicieli 
Parlamentu wchodzących w skład rad zarządzających w spotkaniach Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego 

 
W ciągu ostatnich lat kilku dyrektorów wykonawczych agencji wygłosiło przed 
KOŚN przemówienia. Byli to m.in.: Fernand Sauer z EMEA w październiku 1999 r., 
Thomas Lönngren z EMEA w grudniu 2002 r. i 26 listopada 2003 r. oraz Geoffrey 
Podger z EFSA 5 kwietnia 2004 r. Jiminez Beltran, były dyrektor EEA, spotykał się 
przy różnych okazjach w Brukseli z posłami należącymi do KOŚN, z całym składem 
KOŚN w październiku 1999 r. i maju 2002 r., a Jacquelin McGlade, obecna dyrektor 
EEA, wygłosiła przemówienie przed komisją w styczniu 2003 r. 

 

2.3.4. Zapytania kierowane do agencji przez posłów KOŚN 
 

Ważną innowacją w Regulaminie EFSA (art. 29) był fakt, że posłowie Parlamentu 
Europejskiego otrzymali prawo zwracania się do EFSA o opinię naukową w 
sprawach, które należą do kompetencji tej agencji. Ponieważ nie istniały żadne 
wewnętrzne wytyczne PE co do sposobów korzystania z tego nowego uprawnienia 
dla posłów, konieczne stało sie stworzenie nowego systemu (głównie na podstawie 
zaleceń Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego), który obecnie został 
skodyfikowany w Regulaminie PE jako Artykuł 119. Pierwszy przypadek 
wykorzystania tego nowego uprawnienia miał miejsce na początku 2004 r., kiedy 
dwie posłanki (Caroline Jackson i Patricia McKenna) złożyły wiążące się ze sobą 
zapytania o zagrożenia związane z hodowlami łososia, w świetle raportów 
amerykańskich badaczy sygnalizujących problemy na tym obszarze. 
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Zapytania zostały przyjęte przez EFSA do rozpatrzenia, jednak na oficjalną 
odpowiedź trzeba będzie poczekać do przyszłej kadencji Parlamentu.  
 
Podobny system stał się również częścią aktu prawnego, na mocy którego powołano 
Europejskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, umożliwiając posłom 
kierowanie zapytań do nowo powstającej agencji. 

 

2.3.5. Wymiana korespondencji między KOŚN i jedną z agencji na temat 
charakteru ich przyszłej współpracy 

 
Szybki rozwój wspomnianych wyżej stosunków między Komisją Ochrony 
Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego oraz agencjami i innymi 
organami zdecentralizowanymi uwidocznił potrzebę nieco większego 
sformalizowania tych stosunków w pewnych wypadkach. W szczególności EEA 
dążyła do zwiększenia swojej przydatności dla Parlamentu Europejskiego, a Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego wystąpiła z propozycjami wychodzącymi 
naprzeciw tym dążeniom. Na przełomie 2003 i 2004 r. starano się poprzez wymianę 
korespondencji między przewodniczącym KOŚN i nowym dyrektorem agencji 
stworzyć nową podstawę dla przyszłych stosunków między EEA i KOŚN. Treść tej 
korespondencji została dołączona do niniejszego sprawozdania w Załączniku V. 

 
 

2.4. Stosunki Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego z jej odpowiednikami w 
parlamentach krajowych 

 
Spotkania posłów należących do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego z 
parlamentarzystami krajowymi i regionalnymi odbywały się podczas tej kadencji 
Parlamentu w czterech głównych ramach: 

 
- spotkań roboczych europejskich komisji ochrony środowiska naturalnego, 

 
- wizyt krajowych i regionalnych komisji parlamentarnych (lub komisji śledczych) w 

Brukseli, 
 
- spotkań z krajowymi komisjami parlamentarnymi w związku z delegacjami KOŚN do 

krajów kandydujących itp. (patrz pkt 1.3), 
 

- spotkań z poszczególnymi parlamentarzystami krajowymi przy okazji konferencji 
międzynarodowych (wszystkie ostatnie konferencje stron Konwencji Ramowej o 
Zmianach Klimatycznych, Szczyt Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu itd.) (pkt 1.4). 

 

2.4.1. Spotkania robocze komisji ochrony środowiska naturalnego parlamentów 
UE i krajów kandydujących 

 
Spotkania sektorowe odpowiedników KOŚN w parlamentach krajowych Państw 
Członkowskich UE z reguły odbywają się raz w roku, a ich gospodarzem 
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jest zazwyczaj komisja środowiska naturalnego parlamentu kraju, który w w 
pierwszej połowie danego roku przewodniczył w UE. Przyjętą praktyką jest 
zapraszanie na nie po dwóch członków z każdej komisji.  Z Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego również zapraszanych jest dwóch 
posłów (chodziaż od czasu do czasu konieczne było przypomnienie o tym 
parlamentowi kraju organizującego spotkanie), jak i z komisji ds. ochrony środowiska 
parlamentów krajów prowadzących negocjacje w sprawie przystąpienia do UE. 
Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Kopenhadze w 1996 r., drugie również w 
Kopenhadze w 1998 r., a trzecie w Niemczech w 1999 r., gdzie przyjęto zasadę 
organizowania spotkań raz do roku. 

 
W czasie trwania kadencji Parlamentu w latach 1999-2004 gospodarzem takich 
spotkań była Szwecja (Sztokholm, maj 2001 r.), Dania (Kopenhaga, listopad 2002 r., 
po tym, jak parlament Hiszpanii nie zorganizował spotkania w pierwszym półroczu) i 
Grecja (Ateny, maj 2003 r. - pierwsze spotkanie tego rodzaju, które odbyło się w 
kraju południowoeuropejskim). 

 

2.4.2. Wizyty krajowych i regionalnych odpowiedników KOŚN w Brukseli 
 

Szereg takich wizyt miał miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, a przy ich okazji 
nawiązywano kontakty również poza oficjalnymi spotkaniami, na spotkaniach 
nieformalnych, obiadach roboczych itp. Wśród krajowych komisji parlamentarnych, 
które złożyły taką wizytę, znalazły się: irlandzka Wspólna Komisja Parlamentarna ds. 
Ochrony Zdrowia i Dzieci (w styczniu 2000 r.), Podkomisja D Komisji ds. Unii 
Europejskiej Izby Lordów Wielkiej Brytanii (podkomisja zajmująca się ochroną 
środowiska, rolnictwem, zdrowiem publicznym i ochroną praw konsumenta, w marcu 
2000 r. i marcu 2001 r.), Komisja ds. Środowiska Naturalnego, Transportu i 
Regionów Izby Gmin Wielkiej Brytanii (w maju 2000 r.), Komisja Audytu ds. 
Ochrony Środowiska Izby Gmin Wielkiej Brytanii (w styczniu 2001 r. i marcu 2004 
r.), włoska Komisja Śledcza ds. Odpadów (w listopadzie 2003 r.) oraz Komisja ds. 
Zdrowia z ramienia parlamentu litewskiego (w marcu 2004 r.). KOŚN nawiązała 
również w marcu 2000 r. współpracę z Komisją Parlamentu Szkocji ds. UE. Stosunki 
z przedstawicielami wielu parlamentów krajowych i regionalnych rozwijały się także 
na szczeblu sekretariatów. 

 
 

2.5. Kwestie instytucjonalne dotyczące KOŚN podczas kadencji Parlamentu w latach 
1999-2004 

 
Jako nieustający w działaniach organ legislacyjny z szerokim zakresem odpowiedzialności 
politycznej Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego stanęła wobec szeregu 
horyzontalnych kwestii instytucjonalnych:  
- konsekwencji dla KOŚN płynących z obrad Konwentu i powstałego w ich wyniku 

projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję, 
- zagadnień prawnych, 
- zmian w procedurze współdecydowania, 
- konsekwencji dla KOŚN wynikających z debaty nad zarządzaniem UE (w 
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szczególności wykorzystanie nowych instrumentów, takich jak porozumienia 
dobrowolne), 

- podejścia do kwestii przekrojowych (zrównoważony rozwój, uwzględnienie celów z 
zakresu ochrony środowiska na innych obszarach polityki UE, przygotowania do 
wiosennego Szczytu Rady). 

 

2.5.1. Konsekwencje dla KOŚN płynące z obrad Konwentu i powstałego w ich 
wyniku projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję 

 
Główną troską KOŚN było zapewnienie należnego uwzględnienie celów 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia publicznego w tekście 
Konstytucji, zwłaszcza z tego względu, że niektóre z wstępnych wersji projektu 
wydawały się raczej krokiem wstecz niż postępem w porównaniu do istniejących 
traktatów. Tocząca się debata była więc uważnie obserwowana, aby zapewnić 
znalezienie zadowalających rozwiązań. Rola KOŚN była raczej nieformalna, lecz 
ostateczny wynik był dla niej ogólnie zadowalający, mimo że niezmienna słabość 
podstaw prawnych w zakresie zdrowia publicznego może być wciąż źródłem 
problemów w przyszłości. 
 
 

2.5.2. Zagadnienia prawne 
 

KOŚN stanęła w ciągu ostatniej kadencji w obliczu szerokiego wachlarza zagadnień 
prawnych, w tym kwestii, czy podwójne podstawy prawne są w pewnych sprawach 
właściwe, czy też powinno się ich unikać (problem ten podnoszony był w wielu 
propozycjach legislacyjnych rozpatrywanych przez KOŚN, zwłaszcza w kilku 
ostatnich miesiącach kadencji), kwestii właściwego wykorzystania i równowagi 
między podstawami prawnymi dla ochrony środowiska, zdrowia publicznego i rynku 
wewnętrznego (szczególnie kontrowersyjne były w tym zakresie akty prawne 
dotyczące wyrobów tytoniowych) oraz wątpliwości, czy organy pierwszego filaru są 
najodpowiedniejszymi do ścigania przestępstw na polu ochrony środowiska (jak o 
tym przekonuje Komisja i również KOŚN w sprawozdaniu Oomena-Ruijtena), czy 
też właściwsze są organy trzeciego filaru (za czym opowiada się Rada). 

 

2.5.3. Zmiany w procedurze współdecydowania 
 

Główną tendencją był wzrost częstotliwości kontaktów w celu osiągnięcia w 
pierwszym lub drugim czytaniu porozumienia co do propozycji aktów prawnych, nie 
tylko przy mało kontrowersyjnych kwestiach, lecz nawet przy propozycjach 
wywołujących gorące dyskusje. Tendencja ta mocno zaznaczyła się w 2004 r. z 
powodu zbliżającego się rozszerzenia, a także wyborów do Parlamentu. Szczegółowa 
analiza skutków tej tendencji wykracza poza ramy niniejszego sprawozdania, jednak 
trzeba stwierdzić, co następuje: 
 

- to, czy porozumienie zostanie osiągnięte w pierwszym czy drugim czytaniu, czy też w 
w wyniku postępowania pojednawczego, jest kwestią mniejszej wagi niż pytanie, czy 
porozumienie to jest zadowalające, tj. czy jest zgodne z celami 
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strategicznymi Parlamentu;  cele te powinny zostać więc jak najszybciej zdefiniowane, 
a o tym, czy w danym stadium postępowania zostały one już spełnione, trzeba będzie 
decydować w indywidualnych przypadkach; 

 
- porozumienia w pierwszym czytaniu mogą więc być bardzo cenne i bez wątpienia 

przyspieszają uchwalenie aktu prawnego, lecz zagadnienia z tym związane nie 
powinny być lekceważone, zwłaszcza że takie porozumienia mogą być niezwykle 
skomplikowane (czasami do 150 poprawek po pierwszym czytaniu); 

 
- zwiększona liczba spotkań między instytucjami nie powinna prowadzić do 

zmniejszenia otwartości i przejrzystości postępowania; sprawozdawcy posiłkowi 
powinni mieć dostęp do pełnej informacji, albo poprzez osobiste uczestnictwo w 
spotkaniach, albo dzięki szybkiemu i regularnemu dostarczaniu im informacji o 
wyniku spotkania przez głównego sprawozdawcę;  

 
- wszystkie porozumienia z Radą powinny być utrwalane na piśmie (co stanowi ważną 

nową praktykę, zapoczątkowaną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego 
ostatniej kadencji). 

 

2.5.4. Konsekwencje dla KOŚN wynikające z debaty nad zarządzaniem UE (w 
szczególności wykorzystanie nowych instrumentów, takich jak porozumienia 
dobrowolne i kwestia oceniania wpływów) 

 
Parlament kadencji 1999-2004 był świadkiem szerokiej dyskusji nad tymi 
zagadnieniami, szczególnie w związku z przygotowaną przez Komisję Białą Księgą w 
sprawie Zarządzania. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego śledziła tę dyskusję 
uważnie i przygotowała kilka opinii na tematy z nią związane (na temat Białej Księgi, 
uproszczenia i udoskonalenia prawodawstwa wspólnotowego, umów trójstronnych 
itp.).  KOŚN wykazała szczególne zainteresowanie kwestią dobrowolnych 
porozumień w zakresie ochrony środowiska, ich zalet i wad, oraz przyjęła raport 
Guido Sacconiego na ten temat. 
 
Kolejnym aktualnym zagadnieniem było ocenianie wpływów i kwestia, czy należy 
częściej z niego korzystać oraz jakie kryteria i warunki powinny znaleźć się u jego 
podstaw. Komisja stosuje obecnie ocenianie wpływów coraz bardziej regularnie, a 
potrzeba dalszego rozwijania tego postępowania została ujęta w najnowszym 
Międzyinstytucjonalnym Porozumieniu w sprawie Poprawy Uregulowań. W 2004 r. 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego wprowadziła kolejną innowację zwracając 
się z prośbą o analizę potencjalnego wpływu poprawek zgłoszonych przez jednego z 
jej sprawozdawców (Hansa Kronbergera w sprawozdaniu dotyczącym dyrektywy 
pochodnej w sprawie jakości powietrza), jak i o ogólną analizę niektórych czynników, 
które musiały zostać wzięte pod uwagę w trakcie oceniania wpływów. Obie analizy 
zostały przeprowadzone przez IEEP jako część umowy ramowej KOŚN o 
ekspertyzach zewnętrznych (pkt 3.2) i są dostępne na stronie internetowej KOŚN. 

 

2.5.5. Podejście do kwestii przekrojowych (zrównoważony rozwój, uwzględnienie 
celów z zakresu ochrony środowiska na innych obszarach polityki UE, 
przygotowania do wiosennego szczytu Rady, działania podejmowane w następstwie 
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Szczytu Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju) 
 

Szczególne trudności stwarza KOŚN (ale także Parlamentowi w ogóle) znalezienie 
optymalnego podejścia do kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji kilku komisji 
jednocześnie, takie jak zrównoważony rozwój, Europejski Program w sprawie Zmian 
Klimatycznych (European Climate Change Programme - ECCP), zasada przezorności 
czy nawet poszczególne propozycje aktów prawnych, jak np. przepisy dotyczące 
biopaliw.  KOŚN przygotowała szereg ogólnych sprawozdań na niektóre z tych 
tematów (sprawozdanie Béatrice Patrie w kwestii zasady przezorności, sprawozdanie 
Jorge'a Moreiry da Silvy i Anneli Hulthen w sprawie ECCP, sprawozdanie A. 
Hulthen na temat zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdanie Mihaila 
Papayannakisa dotyczące przygotowań do Szczytu Ziemi w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju), lecz sposoby koordynacji działań wszystkich 
zainteresowanych komisji będą musiały zostać jeszcze udoskonalone w trakcie 
kolejnej kadencji Parlamentu, zwłaszcza że kwestia zrównoważonego rozwoju została 
teraz ujęta osobno w zakresie kompetencji KOŚN w Parlamencie kadencji 2004-2009.  
 
Kolejnym przykładem wypadku, w którym konieczne jest działanie skoordynowane 
jest tzw. „proces z Cardiff”, tj. integracja polityki w zakresie ochrony środowiska na 
innych obszarach polityki UE, co z definicji może być właściwie monitorowane tylko 
przy współpracy innych zainteresowanych komisji. KOŚN zapoczątkowała 
monitorowanie tych działań podczas kadencji Parlamentu w latach 1999-2004 
(sprawozdanie Hansa Bloklanda na temat uwzględniania kwestii ochrony środowiska 
w polityce gospodarczej, opinia Gonzales Alvarez w sprawie uwzględniania 
wymogów ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rybołóstwa, opinia Marie 
Anne Isler-Beguin dotycząca polityki transportowej itd.), wiele pozostało jednak 
jeszcze do zrobienia. Sporym krokiem naprzód było spotkanie we wrześniu 2001 r. 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego i Komisji Rolnictwa, na którym 
debatowano nad różnymi kwestiami wspólnymi dla obu komisji. 
 
Obszarem obfitującym w drażliwe tematy były przygotowania PE do wiosennego 
Szczytu Rady Europejskiej w sprawie monitorowania postępów strategii lizbońskiej.  
Zgodnie z uzgodnieniami Szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu kwestie ochrony 
środowiska powinny być uwzględniane przy rozpatrywaniu zagadnień 
ekonomicznych i socjalnych, mimo to niezwykle trudne okazało się przełożenie tych 
ustaleń na praktykę, m.in. z powodu niedostatecznej liczby wskaźników 
środowiskowych (takich jak w przypadku różnorodności biologicznej) i problemów z 
osiągnięciem właściwej koordynacji działań wszystkich zainteresowanych komisji. W 
roku 2003 przygotowanie rezolucji Parlamentu powierzono grupom politycznym z 
powodu niemożności osiągnięcia porozumienia między komisjami za nią 
odpowiedzialnymi, na szczęście sytuacja uległa poprawie w 2004 r. i Komisjom 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Gospodarczej, Zatrudnienia i Przemysłu udało się 
wnieść do wspólnej rezolucji Parlamentu przygotowane przez nie zapisy. 
 
Ostatnim przykładem są przedsięwzięcia konieczne w świetle Programu Działań 
Szczytu Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, który został  ustalony w 
Johannesburgu. Zawiera on dużą liczbę celów, zmierzanie do których będzie musiało 
zostać poddane systematycznej obserwacji w przyszłości (jak wspomniano w punkcie 
1.4). Kwestia ta dotyczy wielu komisji, lecz Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego i Komisji Rozwoju w szczególności. I w tym wypadku krokiem 
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naprzód było spotkanie tych dwóch komisji we wrześniu 2003 r., na które zaproszono 
dr. Klausa Töpfera, dyrektora wykonawczego Programu Ochrony Środowiska ONZ w 
celu wysłuchania jego stanowiska na temat działań, które powinny zostać podjęte po 
Szczycie Ziemi w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. 

 
 
 

3. GŁÓWNE METODY POSTĘPOWANIA KŚN W SWEJ DZIAŁALNOŚCI 
Prowadząc swą działalność i przygotowując szereg projektów sprawozdań i opinii Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego stosuje różne metody postępowania w celu zebrania 
potrzebnych informacji i zdawania sprawozdania ze swej działalności. Ostatnia część tego 
sprawozdania przedstawia pokrótce rzeczone metody. 
 
 
 

3.1. Przesłuchania i krótsze sprawozdania 
 

W pierwszej połowie kadencji KOŚN przeprowadziła szereg przesłuchań publicznych na 
tematy szczególnie istotne, m.in. bezpieczeństwa żywności (24 listopada 1999 r.), 
destabilizatorów systemu hormonalnego (18 kwietnia 2000 r.) oraz tematy wymienione w 
punkcie 1.3 dotyczące ochrony środowiska (20 czerwca 2000 r.) oraz ochrony zdrowia i 
praw konsumentów (11 lipiec 2000 r.) w kontekście rozszerzenia. Krótkie przesłuchanie 
zorganizowano również we współpracy z Komisją Spraw Zagranicznych na temat 
stosowania w zachodnich Bałkanach amunicji zawierającej zubożony uran (12 luty 2001 
r.). 
 
W drugiej połowie kadencji natłok kwestii legislacyjnych i innych na posiedzeniach 
KOŚN spowodował, że przesłuchania publiczne na dużą skalę pod auspicjami KOŚN 
zostały zawieszone, chociaż organizowali je wciąż poza spotkaniami KOŚN 
sprawozdawcy. Dodatkowo przedstawiono KOŚN szereg krótszych sprawozdań, 
obejmujących szerokie spektrum tematyczne, w tym wyniki działalności grupy roboczej 
ds. Baia Mare, zaprezentowane przez jej przewodniczącego Toma Garveya, raporty dr. 
Klausa Töpfer, dyrektora Programu Ochrony Środowiska ONZ, sprawozdanie z prac 
Grupy Wysokiego Szczebla ds. przemieszczania się pacjentów, raporty z negocjacji stron 
Konwencji Waszyngtońskiej i negocjacji w Doha i wiele innych. Z bardziej niezwykłych 
uczestników prezentacji sprawozdań należy wymienić Froya (psa policyjnego ze Szwecji) 
i Kangę - Torbacza z Przesłaniem (pluszową zabawkę mającą zwrócić uwagę na problem 
nagłych zgonów spowodowanych chorobami serca u młodych). 

 

3.2. Ekspertyzy zewnętrzne (analizy DG IV i STOA, projekt pilotażowy w zakresie 
środków budżetowych z przeznaczeniem na ekspertyzy)   

 
Jest to kolejny obszar, na którym postępowanie KOŚN uległo zmianie w trakcie kadencji, 
przechodząc od wykorzystywania dłuższych analiz dotyczących wąskiego zakresu 
tematów, których wykonanie zabierało dużą ilość czasu (czasem kilka lat od projektu do 
ukończenia analizy!) do posługiwania się krótszymi sprawozdaniami, sporządzanymi w o 
wiele krótszym czasie, a obejmującymi szerszy zakres tematów.  
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W czasie kadencji w latach 1999-2004 przygotowano na zlecenie Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego kilka obszerniejszych analiz zewnętrznych, 5 pod auspicjami 
Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i 8 pod auspicjami STOA. Załącznik IV 
zawiera pełny wykaz tych analiz. Ponadto STOA, w której zarządzie zasiadało dwóch 
posłów z ramienia KOŚN, Antonios Trakatellis i Minerva Malliori i ich zastępcy 
Giuseppe Nisticó i David Bowe (A. Trakatellis był również przewodniczącym STOA) 
zorganizowała dla KOŚN dwa seminaria, pierwsze dotyczące handlu emisjami w kwietniu 
2002 r., a drugie kwestii ochrony środowiska w kontekście rozszerzenia, w kwietniu 2003 
r. 
 
W czasie trwania kadencji kierownictwo Parlamentu postanowiło jednakże zlikwidować 
Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i stworzyć w to miejsce dyrekcje o nowym 
zakresie kompetencji w ramach tej samej Dyrekcji Generalnej co komisje, oraz rozważyć 
nowe sposoby pozyskiwania ekspertyz zewnętrznych dla komisji. Działania te były 
częścią większego pakietu reform w celu udoskonalenia wsparcia dla posłów. Prezydium 
Parlamentu zachęciło Sekretarza Generalnego, we współpracy z konferencją 
przewodniczących komisji parlamentarnych, do przedstawienia jak najszybciej propozycji 
wszczęcia projektów pilotażowych dotyczących budżetów komisji przeznaczonych na 
ekspertyzy. W przeciwieństwie do istniejącego systemu opartego na doraźnych zleceniach 
komisji (głównie na analizy DG IV bądź STOA, z wymogiem wcześniejszego 
zatwierdzenia przez Prezydium każdego programu badawczego DG IV i STOA), 
otrzymałyby one obecnie stałe środki z budżetu na finansowanie ekspertyz zewnętrznych. 
Komisje mogłyby więc same decydować o tym, jakiemu zagadnieniu przyznać priorytet, a 
wcześniejsze zatwierdzenie przez Prezydium nie byłoby już konieczne. 
 
Komisje będą więc musiały lepiej planować przy określaniu swego zapotrzebowania na 
ekspertyzy zewnętrzne, nie tylko przy definiowaniu obszarów polityki, których taka 
ekspertyza miałaby dotyczyć, ale również formy, w jakiej miałaby ona zostać 
przeprowadzona. Zwiększy się tym samym ich odpowiedzialność, równocześnie jednak 
będą miały większą niż obecnie swobodę działania, a także silniejsze prawo własności do 
ekspertyz, których przeprowadzenie zleciły. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego 
została wybrana jako jedna z czterech komisji biorących udział w tym pilotażowym 
projekcie, w którym każdej z nich przyznano budżet w wysokości 100 000 euro. 
 
KOŚN zawarła w następstwie tego dwie umowy ramowe z niezależnymi instytutami 
badań naukowych. Zgodnie z postanowieniami tych umów KOŚN może zlecić wykonanie 
niezależnej ekspertyzy na temat różnych nowo powstałych kwestii należących do jej 
zakresu kompetencji. KOŚN zlecała przeważnie przygotowanie krótkich pisemnych 
raportów, ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy jej posłów i ułatwienie im zajęcia 
stanowiska wobec propozycji Komisji, a także dających KOŚN solidną podstawę dla jej 
własnych inicjatyw.  Pierwsza umowa ramowa, zawarta z Instytutem ds. Europejskiej 
Polityki w zakresie Ochrony Środowiska (Institute for European Environmental Policy - 
IEEP) we współpracy z Ecologic, skupiała się na ocenach uregulowań/strategii na polu 
ochrony środowiska. Raporty, których przygotowanie zlecono w ramach tej umowy, mogą 
np. zawierać ocenę bezpośrednich skutków konkretnych projektów na danym obszarze 
polityki dla uregulowań w tym zakresie lub analizować stan wdrażania obowiązujących 
aktów prawnych. Druga umowa ramowa zawarta została z Naukową Radą Doradczą 
Akademii Europejskich (European Academies' Science Advisory Council - EASAC). 
Przewidywała ona analizy o bardziej techniczno-naukowym charakterze, związane z 
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zagadnieniami środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i strategii dotyczących 
bezpieczeństwa żywności, które leżą w gestii KOŚN. Zleceniobiorcy utrzymywali ścisłe 
kontakty z rozległą siecią instytucji partnerskich, co ułatwiało dostęp do specjalistycznych 
opinii ekspertów z wielu różnych państw.  
 
Niestety system zaczął operować w pełnym zakresie dopiero wczesną jesienią 2003 r., co 
pozostawiało mu niewiele czasu na rozwinięcie działalności przed końcem kadencji. 
Niemniej jednak działał on sprawnie, a w jego ramach ukończono 16 sprawozdań. Pełny 
ich wykaz zawiera załącznik IV. Pozostaje nadzieja, że system ten zyska aprobatę nowego 
Parlamentu. 

 
 
 

3.3. Zdawanie sprawozdania z działalności KOŚN (biuletyn i strona internetowa) 
 

Przez kilka ostatnich lat Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego dążyła do poprawy 
sposobu informowania wszystkich zainteresowanych o swojej działalności. W marcu 2000 
r. rozpoczęła ona systematyczne wydawanie biuletynu „ENVI News”. Jest on 
publikowany w internecie przed każdym spotkaniem KOŚN, dostarczając informacji 
istotnych dla tego spotkania wraz z krótkim streszczeniem sprawozdań lub opinii, które 
mają zostać poddane pod dyskusję, oraz informacji dodatkowych, takich jak ostateczny 
termin zgłaszania poprawek i przewidywane harmonogramy uchwalania aktów prawnych.  
Udostępnia się również inne dane, dotyczące np. ostatnio przyjętych przez Parlament 
sprawozdań KOŚN itp. Do tej pory ukazały się 73 wydania „ENVI News”, w języku 
angielskim jako oryginalnym i tłumaczeniem na język francuski, gdy tylko było to 
możliwe. Biuletyn prenumerowany jest obecnie przez około 420 osób. 
 
KOŚN starała sie również w większym stopniu wykorzystać stronę internetową jako 
środek przekazu informacji na temat całego wachlarza jej przedsięwzięć. Oprócz spisu 
posłów należących do KOŚN i ich zastępców (podzielonych wedle przynależności do 
grupy politycznej) oraz koordynatorów, kalendarza spotkań i ich porządków, a także 
dostępnych dokumentów ze spotkań, strona internetowa zawiera również znaczną liczbę 
danych, takich jak spis przyjętych przez ostatnie dwa Parlamenty sprawozdań, spis 
pracowników sekretariatu KOŚN, decyzje podjęte na spotkaniach koordynatorów KOŚN 
łącznie z nazwiskami wybranych sprawozdawców.  Zamieszczane są tam również 
artykuły dotyczące wdrażania prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego (w tym 
podsumowania odnośnej sesji pytań w KOŚN), działalności delegacji KOŚN, ekspertyz 
zewnętrznych, których wykonanie zleciła KOŚN i procedury komitologii (wraz z 
objaśnieniami na temat zakresu władzy KOŚN w swojej dziedzinie). Przemówienia 
ministrów państwa przewodniczącego UE, komisarzy, dyrektorów agencji i wszystkich, 
którzy występowali przed KOŚN również są publikowane. Wreszcie niedawno dodano 
kolejną sekcję zawierającą petycje przesłane do KOŚN. 
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