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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Zielona księga dotycząca przyszłej unijnej polityki morskiej jest bardzo pożądanym 
dokumentem, ponieważ, jak podkreślono, istnieje:
„konieczność poszanowania mórz i oceanów, których zasoby są zagrożone wskutek silnej 
presji na ich eksploatację i coraz większe techniczne możliwości prowadzenia takiej 
eksploatacji; w przeciwnym razie nie będziemy długo cieszyć się korzyściami, które czerpiemy 
z mórz i oceanów. Coraz szybsze zmniejszanie się różnorodności biologicznej w morzach, 
przede wszystkim z powodu zanieczyszczenia, a także wpływ zmian klimatycznych i nadmierne 
połowy ryb są sygnałami ostrzegawczymi, których nie wolno lekceważyć.” (str. 5).
Najwyższy czas, aby Komisja podjęła inicjatywę i spróbowała opracować skoordynowaną 
i spójną politykę morską.
Oprócz częstego podkreślania, do jakiego stopnia środowisko morskie zostało zniszczone, 
księga zawiera także inne ważne uwagi, z którymi zgadza się sprawozdawca komisji 
opiniodawczej:
- pogorszenie stanu środowiska morskiego zmniejsza potencjał zatrudnienia;
- każda polityka Unii Europejskiej powinna być opracowywana w kontekście 
międzynarodowym;
- rozwój i wprowadzanie nowych technologii dla zapewnienia zrównoważonego charakteru 
środowiska naturalnego może prowadzić do wzrostu liczby miejsc pracy i możliwości 
wywozowych;
- dane dotyczące wykorzystywania środowiska morskiego są niskiej jakości (brak danych, 
dane dla poszczególnych państw członkowskich nie są porównywalne itp.) i dlatego 
zaproponowano pewne ulepszenia.
Istnieje pilna potrzeba stworzenia systemu planowania przestrzennego dla działalności 
związanej z morzem, opartego na podejściu ekosystemowym, wprowadzającego w razie 
potrzeby ograniczenia dla tej działalności (patrz str. 37).
Zgodnie z księgą polityka morska ma być oparta na dwóch filarach –strategii lizbońskiej 
i Strategii tematycznej na rzecz ochrony i zachowania środowiska morskiego. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej uznaje, że pogodzenie wymogów wzrostu gospodarczego i 
zachowania środowiska naturalnego może być trudne, ale uważa, że zbyt duży nacisk na 
krótkoterminowe korzyści związane ze wzrostem gospodarczym może w dłuższym okresie 
prowadzić do znacznych szkód, zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Z księgi jasno 
wynika, że Komisja dostrzega potencjał wzrostu gospodarczego wynikający z zaangażowania 
w ochronę środowiska morskiego. W tym kontekście zostały wymienione: energia 
pochodząca z morza, czystsze formy transportu morskiego, budowa statków i inne 
technologie zapewniające równowagę środowiska naturalnego.
Sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa Komisję do dopilnowania, by dyrektywa 
w sprawie strategii morskiej, która jest legislacyjną podstawą zaangażowania UE w ochronę 
środowiska morskiego, nie została osłabiona podczas jej ostatecznego przyjęcia ani też 
wskutek dyskusji nad polityką morską. Szczególnie istotne jest utrzymanie zawartej w niej 
definicji dobrego stanu ochrony środowiska, jak również nakłanianie państw członkowskich, 
do pełnego stosowania pozostałego prawodawstwa dotyczącego środowiska naturalnego, tzn. 
dyrektywy siedliskowej, Natury 2000 i innych.
Zmiany klimatyczne mają tak podstawowe znaczenie zarówno dla UE, jak i dla reszty świata, 
że unijna kampania dotycząca ograniczenia emisji musi stać się jednym z priorytetów. 
Transport we wszystkich formach (powietrzny, drogowy, morski) ma coraz większy udział w 
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całkowitej emisji gazów cieplarnianych i Komisja powinna bezzwłocznie opracować 
propozycje dotyczące jej ograniczenia, co przyniosłoby dodatkowe korzyści w zakresie 
zatrudnienia poprzez rozwój fachowej wiedzy technologicznej, potrzebnej w innych krajach.
Zwraca uwagę brak w księdze jednego tematu. Wojsko zostało wymienione jedynie 
w kontekście jego potencjalnego pozytywnego wkładu w politykę morską poprzez 
poszukiwanie i ratownictwo, egzekwowanie prawa itp. Nie wspomniano o niszczeniu 
środowiska naturalnego przez instalacje wojskowe państw członkowskich i przez ich 
działalność. Wzmianka o tym niedopatrzeniu powinna pojawić się w rezolucji.
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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie 
Strategii tematycznej na rzecz ochrony i zachowania środowiska morskiego1, a przede 
wszystkim przypomina o konieczności:

• uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich 
i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie 
ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej 
oraz degradacji środowiska morskiego;

• uwzględnienia powszechnie obowiązującej w UE definicji dobrego stanu środowiska;

• przedkładania regularnych ocen środowiska morskiego przez Europejską Agencję 
Środowiska, co wiązałoby się z koniecznością poprawy krajowych systemów 
gromadzenia i wymiany danych oraz sprawozdawczości;

• uznania znaczenia wcześniejszych konsultacji, koordynacji i współpracy z sąsiednimi 
państwami w przyjęciu i wdrożeniu przyszłej dyrektywy w sprawie strategii morskiej 
(COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), co Parlament podkreślał już 
w swoim stanowisku z dnia 14 listopada 2006 r.2;

2. podkreśla, że czyste środowisko morskie, w którym występuje różnorodność biologiczna 
wystarczająca dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania wchodzących w jego 
skład ekosystemów, jest dla Europy niezwykle ważne; podkreśla również, że wartość 
obszarów morskich jako takich oznacza, że korzyści płynące z dobrego stanu środowiska 
morskiego w UE daleko wykraczają poza potencjalne zyski ekonomiczne czerpane 
z eksploatacji poszczególnych części obszarów morskich, wód przybrzeżnych i dorzeczy 
oraz że w związku z tym ochrona, a w wielu przypadkach również odbudowa środowiska 
morskiego UE, jest nieodzowna;

3. wyraża zatem przekonanie, że odnawialne zasoby środowiska morskiego mogą i powinny 
być wykorzystywane w sposób zrównoważony, tak aby ich eksploatacja i wynikające 
z niej korzyści ekonomiczne były bardziej długotrwałe;

4. zaniepokojony oddziaływaniem zmian klimatycznych na ekosystemy morskie, nawet 
w najkorzystniejszych scenariuszach ochrony klimatu, wzywa do należytego 
uwzględnienia dodatkowej wrażliwości środowiska morskiego na inne czynniki związane 
z tym oddziaływaniem; podkreśla, że należy bezzwłocznie stworzyć skuteczne środki 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych z działalności morskiej; 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. zwraca uwagę, że większość zanieczyszczeń w środowisku morskim pochodzi ze źródeł 
lądowych, w tym m.in. z odpływów pochodzenia rolniczego i z emisji przemysłowych, 
które wywierają szczególnie szkodliwy wpływ na morza zamknięte i półzamknięte; 
podkreśla, że UE powinna zwracać szczególną uwagę na powyższe dziedziny i powinna 
podejmować działania zmierzające do ograniczenia dalszych zanieczyszczeń 
i zapobiegania im;

6. jest zdania, że aby uchronić mączkę rybną pochodzącą z unijnych źródeł przed 
skażeniem, należy koniecznie ograniczyć zanieczyszczanie środowiska morskiego;

7. jest zdania, że pełne i terminowe wdrożenie całego unijnego prawodawstwa dotyczącego 
ochrony środowiska (m.in. ramowej dyrektywy wodnej1, dyrektywy siedliskowej2
i dyrektywy ptasiej3, dyrektywy w sprawie azotanów4, dyrektywy w sprawie zawartości 
siarki w paliwach okrętowych5, dyrektywy w sprawie sankcji za zanieczyszczenia 
pochodzące ze statków6) jest niezbędne dla utrzymania jakości środowiska morskiego 
oraz że Komisja powinna zastosować wszelkie środki nacisku, aby skłonić państwa 
członkowskie do tego, w tym w razie potrzeby środki prawne;

8. w kontekście poprawy egzekwowania unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony 
środowiska oraz zapobiegania jego zanieczyszczaniu przypomina skierowany już do 
Komisji wniosek o sporządzenie studium wykonalności utworzenia europejskiej straży 
przybrzeżnej; 

9. wyraża przekonanie, że zasada ostrożności zapisana w art. 174 ust. 2 Traktatu WE 
powinna służyć za podstawę wszelkich form eksploatacji stref morskich UE; podkreśla, 
że brak naukowych dowodów nie powinien być zatem wykorzystywany jako 
usprawiedliwienie opóźniania działań zapobiegawczych;

10. jest zdania, że idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest szczególnie 
przydatna w kontekście ochrony środowiska morskiego, w porównaniu do 
prawodawstwa, i że z tego względu odpowiednia podstawa prawna powinna nadal 
stanowić fundament wspólnotowego programu ochrony środowiska, który mogłyby 
uzupełniać dobrowolne działania przedsiębiorstw pragnących dać dowód 
odpowiedzialnego postępowania;

11. podkreśla, że UE powinna aktywnie angażować się w zarządzanie obszarami morskimi 
na szczeblu międzynarodowym, aby wspierać równe warunki konkurencji w gospodarce 

  
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1 (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej).
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7 (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).
3 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1 (dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa).
4 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1 (dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego).
5 Dz.U. L 121 z 11.5.1999, str. 13 (dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do 
redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 93/12/EWG).
6 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 11 (dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września
2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa).
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morskiej, nie rezygnując z zamiaru zagwarantowania zrównoważonej pod względem 
środowiskowym działalności morskiej;

12. uznaje znaczenie strefy przybrzeżnej dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, które 
stanowią podstawową i nieodłączną część starań Unii na rzecz zwalczania zmian 
klimatycznych na świecie; podkreśla, że konieczne będzie zatem dokonanie 
odpowiedniego podziału na strefy, umożliwiającego rozwój instalacji wykorzystujących 
energię wiatrową, energię pływów morskich i inne rodzaje energii, tak aby ograniczyć 
możliwość konfliktów z innymi użytkownikami środowiska morskiego i uniknąć 
degradacji środowiska naturalnego; z zadowoleniem przyjmuje szerokie możliwości, 
jakie zapewnia produkcja energii ze źródeł odnawialnych dla tworzenia miejsc pracy 
i fachowej wiedzy technicznej w UE;

13. potwierdza swoje stanowisko z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczące dyrektywy w sprawie 
strategii morskiej, w szczególności w kwestii zakazów i/lub kryteriów dotyczących 
systematycznych/celowych zrzutów wszelkich ciał stałych, cieczy lub gazów w słup 
wodny, do dna morskiego/podłoża; ponadto jest zdania, że składowanie dwutlenku węgla 
na dnie morskim i w podłożu powinno wymagać zezwolenia na mocy prawa 
międzynarodowego, wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko naturalne 
zgodnie z dyrektywą Rady 85/337/EWG1 oraz odpowiednimi konwencjami 
międzynarodowymi, a także stałego monitorowania i kontroli; 

14. podkreśla, że planowanie wszelkiej zabudowy wzdłuż długiego wybrzeża Wspólnoty, 
w postaci zabudowy miejskiej, instalacji przemysłowych, portów i przystani, obiektów 
rekreacyjnych itp., powinno być prowadzone z uwzględnieniem skutków zmian 
klimatycznych i związanego z nimi podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, a także 
zwiększonej częstotliwości i siły sztormów oraz wysokości fal; zaznacza, że żadne nowe 
instalacje jądrowe nie powinny być budowane na obszarach przybrzeżnych;

15. jest zdania, że koncepcja klastrów mogłaby mieć korzystne skutki dla środowiska 
morskiego pod warunkiem, że ochrona siedlisk, kontrola zanieczyszczeń i inne 
technologie ochrony środowiska zostaną włączone do ich projektowania i realizacji, 
począwszy od fazy planowania; zwraca uwagę, że wymiana najlepszych technologii
w zakresie ochrony środowiska powinna być ważnym elementem koncepcji klastrów;

16. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję, że „wszechstronny system 
planowania przestrzennego” jest konieczny dla zapewnienia stabilnego środowiska 
prawnego; jest zdania, że podstawowym kryterium planowania przestrzennego powinno 
być organizowanie działalności w taki sposób, aby utrzymać działania szkodliwe dla 
środowiska z dala od obszarów wrażliwych pod względem ekologicznym; w tym 
kontekście nalega na wykorzystanie instrumentu strategicznej oceny środowiska2;

  
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40 (dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne).
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30 (dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko).
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17. zaznacza jednak, że jednym z głównych celów zarządzania strefą przybrzeżną powinna 
być ochrona środowiska morskiego, a nie wyznaczanie kilku wydzielonych obszarów 
jako symbolu ochrony;

18. w tym kontekście zgadza się z Komisją, że istnieje naturalna granica dla działalności 
ludzkiej w postaci gęstości zaludnienia i działalności przemysłowej, jakie mogą 
występować w strefach przybrzeżnych bez poważnego i prawdopodobnie 
nieodwracalnego zniszczenia środowiska; popiera zatem pogląd Komisji, zgodnie z 
którym konieczne jest kompleksowe badanie pozwalające lepiej określić tę granicę oraz 
sporządzić odpowiednie prognozy i plany;

19. popiera wyrażony w zielonej księdze pogląd, zgodnie z którym z danymi dotyczącymi 
stanu obszarów morskich oraz działalności tam prowadzonej lub oddziaływającej na te 
obszary wiążą się znaczne i poważne problemy; wyraża w związku z tym poparcie dla 
apelu o istotne usprawnienie programów gromadzenia danych, sporządzania map 
i obserwacji, śledzenia statków itp. przy udziale państw członkowskich, Komisji i innych 
organów wspólnotowych, takich jak Europejska Agencja Środowiska i Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa Morskiego; 

20. zwraca uwagę, że w zielonej księdze pojawiają się wzmianki dotyczące możliwości 
użytecznych działań ze strony wojska, w tym poszukiwania i ratownictwa, usuwania 
skutków klęsk żywiołowych oraz obserwacji obszarów morskich; wyraża jednak 
ubolewanie, że nie wspomniano w niej o zniszczeniu środowiska, jakie może powodować 
aktywność wojskowa, taka jak próby broni, podwodne sonary, budowa baz marynarki 
i inne; nalega w tym kontekście, aby działalność wojskowa została w pełni włączona do 
polityki morskiej i podlegała pełnej ocenie oddziaływania na środowisko 
i odpowiedzialności z tego tytułu.


