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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie średniookresowego przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań 
w zakresie środowiska naturalnego
(2007/2204(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lipca 2002 r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska naturalnego1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie strategii tematycznej 
na rzecz ochrony i zachowania środowiska morskiego2,

– uwzględniając stanowisko z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa w sprawie strategii morskiej)3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie strategii tematycznej 
w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 września 2006 r. w sprawie strategii tematycznej 
w sprawie środowiska miejskiego5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie strategii tematycznej 
w dziedzinie ochrony gleby6,

– uwzględniając stanowisko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz 
zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 września 2006 r. w sprawie strategii tematycznej 
w sprawie zanieczyszczenia powietrza8,

– uwzględniając stanowisko z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza 
atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy9,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 lutego 2007 r. Strategia tematyczna w sprawie 
recyklingu odpadów10,

– uwzględniając stanowisko z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego 

                                               
1 Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.
2 Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 131.
3 Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 86.
4 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0154.
5 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 182.
6 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0504.
7 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0509.
8 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 176.
9 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 103.
10 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, str. 168.
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów1,
– uwzględniając stanowisko z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 października 2007 r. w sprawie strategii tematycznej
w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów3,

– uwzględniając stanowisko z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin4,

– uwzględniając art. 45 regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że Europa nie weszła jeszcze na drogę naprawdę trwałego rozwoju, 

B. mając na uwadze, że czyste i zdrowie środowisko ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu 
i dobrych warunków społecznych,

C. mając na uwadze, że dobrze opracowana polityka ochrony środowiska może również 
przyczyniać się do osiągania innych celów, na przykład do podnoszenia 
konkurencyjności, stymulowania wzrostu gospodarczego i sprzyjania tworzeniu miejsc 
pracy,

1. wyraża ubolewanie, że średniookresowy przegląd szóstego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego opóźnił się o dwa lata, i ubolewa, że ogólnie rzecz biorąc Unia 
Europejska nie przestrzega harmonogramu wdrażania środków zaplanowanych w 
programie działań, wbrew twierdzeniom zawartym w przeglądzie średniookresowym 
przedstawionym przez Komisję; przypomina, że w przeciwieństwie do poprzedniego 
programu szósty program działań w zakresie środowiska naturalnego przyjęto w trybie 
współdecyzji zgodnie z art. 251 traktatu WE; wzywa UE, by dołożyła wszelkich starań 
o realizację celów uzgodnionych w szóstym programie działań w zakresie środowiska 
naturalnego, ponieważ ich nieosiągnięcie zaszkodzi wiarygodności UE, między innymi 
w oczach tych członków społeczeństwa, których niepokoi stan środowiska;

2. zauważa, że zastosowanie strategii tematycznych jako nowych narzędzi proceduralnych 
podniosło znaczenie procedur prelegislacyjnych oraz stworzyło dodatkowe możliwości 
zaangażowania zainteresowanych stron, a także bardziej strategiczne podejście do 
polityki legislacyjnej UE; ubolewa jednak, że strategie tematyczne wydłużyły proces 
opracowywania polityki w zakresie środowiska, opóźniając formułowanie konkretnych 
wniosków politycznych i przyjmowanie wynikających z nich środków;

3. uważa za sprawę zasadniczą wzmocnienie pozycji szóstego programu działań w zakresie 
                                               
1 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, str. 136.
2 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0444.
3 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0467.
4 Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0445.
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środowiska naturalnego jako środowiskowego aspektu strategii UE w zakresie trwałego 
rozwoju;

Strategie tematyczne
4. uważa, że UE działała konsekwentnie, dążąc do osiągnięcia celów „dyplomacji na rzecz 

klimatu”, określonych w szóstym programie działań w zakresie środowiska naturalnego; 
przypomina jednak, że UE nie zdołała wypełnić wszystkich zobowiązań dotyczących 
celów i działań priorytetowych zmierzających do powstrzymania zmian klimatycznych; 
wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem emisji ze środków transportu oraz powolnym 
działaniem środków zastosowanych w usiłowaniu poprawy wydajności energetycznej; 
przypomina Komisji o opublikowaniu komunikatu w sprawie ilościowych celów 
środowiskowych dla zrównoważonego systemu transportu; oczekuje, że państwa 
członkowskie osiągną do 2012 r. ustalone w protokole z Kioto krajowe cele dotyczące 
redukcji emisji gazów cieplarnianych;

5. ubolewa, że cel, jakim jest powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej do 2010 r., 
prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty i że zaproponowane strategie ochrony 
środowiska morskiego i gleby nie przyniosą do 2012 r. konkretnych wyników dla 
środowiska; zauważa potrzebę wzmożenia wysiłków na rzecz włączenia kwestii 
różnorodności biologicznej do innych dziedzin polityki; zwraca uwagę na konieczność 
odpowiedniego finansowania sieci Natura 2000;

6. uważa, że w odniesieniu do chemikaliów rozporządzenie (WE) nr 1907/20061 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) stanowi postęp w 
ograniczaniu zagrożeń dla ludzi i dla środowiska, chociaż nie pod wszystkimi względami 
jest zgodne z celami uzgodnionymi w szóstym programie działań w zakresie środowiska 
naturalnego; ubolewa, że strategia tematyczna dotycząca zrównoważonego stosowania 
pestycydów poważnie się opóźniła oraz że środki podjęte w celu poprawy jakości 
powietrza i środowiska miejskiego oraz w celu ograniczenia hałasu zdecydowanie nie 
wystarczają do realizacji celów programu działań w zakresie środowiska naturalnego; 
wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia przeglądu dyrektywy w sprawie 
krajowych poziomów emisji; jest zdania, że należy zapewnić pełne egzekwowanie 
dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku;

7. zauważa, że w szczegółowych celach ochrony wód ustalonych w szóstym programie 
działań w zakresie środowiska naturalnego nie występują poważne luki; wzywa jednak 
Komisję do zapewnienia pełnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i do 
przeprowadzenia ponownej oceny włączenia zobowiązań UE w zakresie ochrony wód do 
innych dziedzin polityki; wzywa ponadto Komisję, by jak najszybciej przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zmniejszenia ładunku fosforu w rolnictwie;

8. ubolewa, że w strategiach tematycznych dotyczących zasobów naturalnych i odpadów 
złagodzono cele szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego; wyraża 
ubolewanie, że na szczeblu europejskim nie określono konkretnych celów dotyczących 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów; zgadza się, że potrzebne są 
dalsze działania w zakresie odpadów organicznych, aby w większym stopniu zachęcić do 
odchodzenia od składowania odpadów i zapewnić stosowanie najlepszych opcji obróbki, 

                                               
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1, rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 (Dz.U. 
L 304 z 22.11.2007, str. 1).
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łagodzących zmiany klimatyczne;

Wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących przepisów
9. przypomina o priorytetowym charakterze pełnego i prawidłowego wdrażania 

obowiązujących przepisów i wyraża opinię, że wiążące przepisy nadal są fundamentalne 
dla sprostania wyzwaniom, jakie niesie ochrona środowiska; dlatego też zwraca się do 
organów władzy budżetowej UE o zapewnienie Komisji, stojącej na straży przestrzegania 
traktatu, wszelkich zasobów finansowych i ludzkich niezbędnych do zapewnienia 
prowadzenia jak najskuteczniejszego monitorowania wdrażania i egzekwowania 
obowiązujących przepisów;

10. wyraża jednak zaniepokojenie sugestiami różnych podmiotów, zgodnie z którymi 
wspólne przepisy należy zredukować i osłabić, zastępując je dobrowolnymi 
porozumieniami lub innymi niewiążącymi środkami; dlatego też ponownie stwierdza, że 
lepsze stanowienie prawa powinno się koncentrować na jednoznacznych zasadach 
i normach, na prawodawstwie powiązanym z ustalonymi celami i na lepszym 
egzekwowaniu; 

11. pochwala wnioski Komisji dotyczące bardziej zdecydowanego egzekwowania przepisów 
w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym poprzez poprawę dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i ujednolicone stosowanie prawa karnego; zauważa, że 
zapobiegawcze aspekty prawa karnego przyczyniają się do lepszego egzekwowania 
prawa i ochrony środowiska;

Zachęty na rzecz ochrony środowiska i reforma systemu dotacji szkodliwych dla 
środowiska

12. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji na temat instrumentów działających 
na zasadach rynkowych do celów polityki w dziedzinie ochrony środowiska 
i w dziedzinach powiązanych; jest przekonany o konieczności szerszego stosowania 
instrumentów działających na zasadach rynkowych, uwzględniających skutki 
środowiskowe wszelkich procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz modeli 
konsumpcji;

13. zauważa jednak, że rola opłat środowiskowych jest wciąż skromna i nie wykazuje 
tendencji wzrostowej; wzywa Komisję i państwa członkowskie wzmożenia wysiłków na 
rzecz reformy opłat ekologicznych, w tym do stopniowego przenoszenia obciążeń 
podatkowych z podatków mających negatywny wpływ na poziom dobrobytu 
(np. opodatkowanie pracy) na podatki mające pozytywny wpływ na poziom dobrobytu 
(np. opodatkowanie działalności szkodliwej dla środowiska, takiej jak zużycie zasobów 
lub zanieczyszczenie); zauważa, że pomimo wymogu jednogłośności w dziedzinie 
podatków traktaty dają jednak możliwość ściślejszej współpracy, i zwraca uwagę na 
istnienie otwartej metody koordynacji;

14. dostrzega impuls, jaki nadano znoszeniu dotacji szkodliwych dla środowiska; ubolewa 
jednak, że w najbliższej przyszłości nie są spodziewane konkretne działania na rzecz 
reformy dotacji szkodliwych dla środowiska;

Włączenie polityki środowiskowej do innych dziedzin polityki, współpraca 
międzynarodowa i zachęty dla innowacyjności

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do silniejszego i spójniejszego wspierania 
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włączania polityki środowiskowej w całość procesu tworzenia polityki UE; ubolewa 
zarówno nad brakiem integracji różnych środowiskowych ram prawnych i przygotowań 
do tworzenia nowych przepisów, jak i nad niewłączeniem ich do prawodawstwa, którego 
główne cele nie dotyczą ochrony środowiska;

16. uważa, że aby osiągnąć konkretne wyniki w procesie włączania problematyki środowiska 
do innych sektorów gospodarki, trzeba opracować wiążące cele i harmonogramy 
branżowe;

17. pochwala zdecydowane zaangażowanie Komisji na rzecz wzmacniania 
międzynarodowego aspektu polityki ochrony środowiska; uważa za niezbędne 
zapewnienie włączenia polityki ochrony środowiska do wszystkich europejskich działań 
zewnętrznych oraz poprawy gospodarowania środowiskiem na szczeblu 
międzynarodowym; zachęca UE do dalszego wspierania ambitnej polityki i wymogów 
w zakresie ochrony środowiska;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania bardziej pragmatycznego 
i horyzontalnego wykorzystywania innowacji i nowych technologii we wszystkich 
działaniach politycznych UE, by elementy te odgrywały centralną rolę we wzmacnianiu 
ochrony środowiska; podkreśla potrzebę bezzwłocznego wprowadzenia w UE podejścia 
„Top Runner”, ambitniejszego instrumentu bieżącego doskonalenia modeli produkcji i 
konsumpcji, w celu zapewnienia, że w przyszłości wszystkie produkty rynkowe w UE 
będą projektowane, produkowane i stosowane zgodnie z kryteriami trwałego rozwoju;

19. zachęca UE do przyjęcia rzeczywiście ekologicznych zasad udzielania zamówień 
publicznych w celu wspierania innowacyjności oraz zrównoważonych modeli 
konsumpcji i produkcji;

Torowanie drogi zmianom w zachowaniu
20. zauważa potrzebę nowych sposobów mierzenia dobrobytu, opartych na realistycznych 

wartościach usług ekologicznych; jest zdania, że sam PKB nie odzwierciedla wszystkich 
aspektów i potrzeb nowoczesnego społeczeństwa, w związku z czym nie jest już 
odpowiednim narzędziem mierzenia dobrobytu i rozwoju; zachęca UE do dalszego 
opracowywania i wykorzystywania w polityce nowego wskaźnika, uwzględniającego 
negatywny wpływ postępu gospodarczego na środowisko i zdrowie oraz 
przyczyniającego się do wysiłków na rzecz oddzielania wzrostu gospodarczego od 
wpływu na środowisko; uważa, że taki nowy wskaźnik powinien wspierać rozwój 
zintegrowanego społeczeństwa i nadawać impuls lepszemu włączaniu problematyki 
środowiska do innych działań politycznych; 

21. uważa, że Unia Europejska powinna odgrywać pierwszoplanową rolę w opracowywaniu 
opcji politycznych, które utorują drogę radykalnym zmianom w zachowaniu w 
odniesieniu do modeli produkcji i konsumpcji;

22. uważa, że właściwe informowanie obywateli należy traktować priorytetowo; 
zdecydowanie popiera opracowanie jasnego i zrozumiałego systemu etykietowania, 
ponieważ w znacznej mierze pomoże on konsumentom w „dokonywaniu prawidłowych 
wyborów”; 

23. zaznacza z naciskiem, że Komisja (lub działający w jej imieniu instytut zewnętrzny) 
powinna przeprowadzić całościową ocenę wyników szóstego programu działań 
w zakresie środowiska naturalnego, zanim zostanie sfinalizowany wniosek w sprawie 
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siódmego programu działań w zakresie środowiska naturalnego;
o

o o
24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Parlamentu Europejskiego zleciła przeprowadzenie oceny dotychczasowego wypełniania 
zobowiązań Unii Europejskiej zapisanych w szóstym wspólnotowym programie działań w 
zakresie środowiska naturalnego, zatwierdzonym w 2002 r. i mającym trwać do 2012 r. 
Ocena ta wykazała, że realizacja programu działań znacznie się opóźnia, a w przypadku wielu 
celów priorytetowych opóźnienie to jest niezwykle poważne. W świetle zastosowanych do tej 
pory środków nie wydaje się możliwe osiągnięcie do 2012 r. priorytetowych celów programu 
w zakresie ochrony środowiska. Ocena ta nie potwierdza zatem twierdzenia zawartego 
w przeglądzie średniookresowym Komisji, zgodnie z którym Unia Europejska ogólnie rzecz 
biorąc przestrzega harmonogramu wdrażania środków zaplanowanych w programie działań.

Zanim szósty program działań w zakresie środowiska naturalnego został zatwierdzony, 
odbyła się szeroka debata na temat sposobu formułowania w każdej priorytetowej dziedzinie 
celów obejmujących całą UE. Sprawozdawczyni Parlamentu wolałaby, by do tekstu włączono 
jaśniejsze cele ilościowe i jakościowe oraz harmonogramy. Komisja nie poparła przyjęcia 
jasnych celów i harmonogramów. Jej zdaniem żądania takie miały być uwzględnione 
w strategiach tematycznych przyjmowanych w oparciu o program. Niestety jednak strategie 
tematyczne przyniosły rozczarowanie; zawierają bardzo niewiele celów szczegółowych, a te, 
które się w nich znalazły, nie posłużą do osiągnięcia celów szóstego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego. Jeden z przykładów to nadal nieukończona dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza.

Zgodnie z oceną zamówioną przez Parlament można podsumować prawie jednoznacznie, że 
decyzja Komisji o przedstawieniu wniosków szczegółowych w strategiach tematycznych 
ogólnie rzecz biorąc nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Chociaż można uznać, że 
zwiększyły one udział zainteresowanych stron i rozwinęły strategiczny wymiar polityki 
ochrony środowiska, to zarazem wydłużyły proces tworzenia prawodawstwa w zakresie 
środowiska, opóźniając przygotowanie projektów szczegółowych wniosków legislacyjnych i 
ich przyjęcie. Największych postępów dokonano w tych poddziałach programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego, w których nie przedstawiono projektów oddzielnych 
strategii tematycznych. Można powiedzieć na przykład, że w odniesieniu do 
międzynarodowych zobowiązań klimatycznych UE jak dotąd z powodzeniem przeprowadziła 
zaplanowane działania.

Szósty program działań w zakresie środowiska naturalnego stanowi zachętę dla zmiany 
systemów pomocy mających znaczny negatywny wpływ na środowisko oraz dla wspierania 
zrównoważonych metod produkcji i modeli konsumpcji przy pomocy środków podatkowych. 
Niestety w dziedzinach tych dokonał się tylko niewielki postęp, chociaż skuteczniejsze 
stosowanie instrumentów działających na zasadach rynkowych miałoby znaczny wpływ na 
osiągnięcie celów szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Należy 
również kontynuować starania o uzupełnianie luk w prawodawstwie dotyczącym środowiska 
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poprzez nowe wnioski legislacyjne i udostępniać odpowiednie zasoby w celu zapewnienia 
właściwego wdrażania wspólnotowego prawodawstwa w zakresie środowiska we wszystkich 
państwach członkowskich.

Na zakończenie należy przypomnieć, że w przeciwieństwie do poprzedniego programu szósty 
program działań w zakresie środowiska naturalnego przyjęto w trybie współdecyzji zgodnie 
z art. 251 traktatu WE. Ponadto jest ważniejsze niż poprzednio, by UE dołożyła wszelkich 
starań na rzecz osiągnięcia celów ustalonych w szóstym programie działań w zakresie 
środowiska naturalnego. Ich nieosiągnięcie zaszkodzi wiarygodności UE, między innymi w 
oczach tych członków społeczeństwa, których niepokoi pogarszający się stan środowiska.
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