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                        Bruksela, dnia 11 maja 2013 r. 

 

 

 

      

                    Sprawozdanie nr 38/2013 

 

 

Sprawozdanie z II części posiedzenia międzyparlamentarnego  

pt. „Równe i skuteczne stosowanie prawa UE w zakresie środowiska 

naturalnego – przyczyny niestosowania przepisów” 

Bruksela, 26 marca 2013 r. 

 

 

W dniu 26 marca br. odbyło się w Parlamencie Europejskim (PE) posiedzenie 

międzyparlamentarne pt. „Równe i skuteczne stosowanie prawa UE w zakresie 

środowiska naturalnego – przyczyny niestosowania przepisów”. Posiedzenie zostało 

zorganizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) PE. W posiedzeniu wzięli udział 

parlamentarzyści krajowi i posłowie do PE. 
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Pierwsza część posiedzenia międzyparlamentarnego poświęcona była przepisom 

dotyczącym wody i odpadów. W tej części uczestniczył komisarz UE ds. środowiska, 

Janez Potočnik. Opisana została w sprawozdaniu nr 32, dostępnym pod adresem: 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/295/5/1/032.pdf 

 

W części drugiej debata koncentrowała się na przepisach dotyczących ochrony 

środowiska. Głównym prelegentem w tej części spotkania była dyrektor wykonawcza 

Europejskiej Agencji Środowiska - Jacqueline McGlade. Po jej wystąpieniu miała 

miejsce debata z udziałem posłów do PE oraz posłów do parlamentów narodowych. 

Europosłowie Carl Schlyter (Zieloni / EFA, Szwecja) i Gerben-Jan Gerbrandy 

(ALDE, Holandia) przewodniczyli tej części spotkania.  

 

Dyrektor Jacqueline McGlade przypomniała o roli Europejskiej Agencji 

Środowiska, która została powołana w celu dokonywania oceny respektowania 

unijnego prawa ochrony środowiska. Rola Europejskiej Agencji Środowiska jest więc 

integralną częścią polityki różnorodności biologicznej w UE. Europejska Agencja 

Środowiska dostarcza wiedzę w zakresie gromadzenia danych i zarządzania 

informacją. 

 

 

Jacqueline McGlade 

 

Co do przepisów dotyczących ochrony przyrody (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa 

Siedliskowa (Habitatowa), które są podstawą programu Natura 2000) podkreśliła, że 

są to przepisy istniejące od dawna i zwróciła uwagę na osiągnięcia programu Natura 

2000, która obejmuje obecnie 18% terytorium UE. Natura 2000 to program 

utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych 

ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/295/5/1/032.pdf
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przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej 

Europy.  

 

Jednak Jacqueline McGlade wskazała również na fakt, że pomimo prawidłowego 

wyznaczenia obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, sprawozdania 

pokazują, że ogólne cele obu dyrektyw siedliskowej i ptasiej są dalekie od 

osiągnięcia. 25% gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w UE, ponieważ 

ich życie jest bezpośrednio zagrożone lub 70% gatunków jest zagrożonych ze 

względu na ryzyko narażenia ich na utratę swoich siedlisk. Wspomniała w tym 

kontekście o korzyściach, jakie zostały wniesione przez sieć Natura 2000, które są 

mierzalne i wynoszą ok. 200-300 mld euro rocznie. Koszty braku respektowania sieci 

Natura 2000 prowadzą do utraty różnorodności biologicznej. W ocenie stanu ochrony 

gatunków i siedlisk, przeprowadzonej w 2009 r. przez Europejską Agencję 

Środowiska stwierdzono, że „dla świata nauki jasne jest, że obecne tempo utraty 

różnorodności biologicznej naraża na ryzyko przyszłość dobrobytu obywateli w UE i 

na świecie.”  

 

Zwróciła również uwagę na istniejące narzędzia na szczeblu lokalnym, w tym 

instrumenty fiskalne, które ustawodawca może wykorzystać w celu wspierania 

ochrony przyrody. Podkreśliła jednak, że zawsze należy nadać priorytet podnoszeniu 

świadomości obywateli poprzez ciągłe komunikowanie się z nimi. Wspomniała 

również o pojawiających się wyzwaniach i zagrożeniach, takich jak zmiany klimatu, 

pogorszenie się jakości powietrza i wody, czy też pojawienie się obcych inwazyjnych 

gatunków, które mogą znacznie osłabić kapitał naturalny UE. 

 

W obliczu utraty różnorodności biologicznej w Europie, podkreśliła, że ustawodawca 

powinien zareagować. W tym kontekście zaznaczyła również, że ważne jest 

zaangażowanie obywateli i podkreśliła rolę Konwencji z Aarhus o dostępie do 

informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
1
. Podkreśliła znaczący postęp, 

jaki dokonał się w tej dziedzinie w Danii, na Węgrzech, we Włoszech, Hiszpanii, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wobec ryzyka nieodwracalnego osłabienia różnorodności 

biologicznej w UE, zwróciła uwagę na ogromne koszty niepodejmowania żadnych 

działań w dziedzinie ochrony przyrody i potrzebę integracji z innymi politykami 

środowiskowymi (w szczególności z polityką wodną). 

                                                 
1
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninpolish.pdf  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninpolish.pdf
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Na koniec swojego wystąpienia pani dyrektor McGlade zacytowała komisarza 

Potočnika, który napisał we wstępie do dokumentu „Korzyści ekonomiczne sieci 

Natura 2000”, że „inwestowanie w obszary Natura 2000 zapewnia wiele korzyści dla 

społeczeństwa i gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i UE. 

Dlatego inwestowanie w obszary Natura 2000 ma sens i jest bezpośrednio powiązane 

z celami strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu i zatrudnienia, ponieważ może być 

motorem dla rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej”. 

 

W dyskusji, która nastąpiła po przemówieniu, głos zabrało dwóch eurodeputowanych 

i trzech przedstawicieli parlamentów narodowych. 

 

Dionysia-Theodora Avgerinopoulou (Grecja / Izba Deputowanych) stwierdziła, że 

pomoc UE dla Grecji w walce z pożarami lasów nie była wystarczająca. Wezwała do 

przeznaczenia unijnych funduszy humanitarnych na wspieranie ochrony przyrody w 

Grecji, w tym ochrony morskiej różnorodności biologicznej. 

 

Lars Hjälmered (Szwecja / Riksdag) zwrócił uwagę na konieczność harmonizacji 

umów międzynarodowych, których cele są czasem sprzeczne z celami UE w 

dziedzinie ochrony środowiska. 

 

Europosłanka Edite Estrela (S & D, Portugalia) wezwała do lepszej integracji 

polityki ochrony przyrody ze wszystkimi innymi politykami UE. Wezwała do 

przygotowania ambitnych programów i zapewnienia odpowiednich funduszy na 

realizację polityki ochrony przyrody, a także do podnoszenia świadomości obywateli 

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. 

 

Europoseł Gaston Franco (EPP, Francja) wezwał do lepszej współpracy w obszarze 

różnorodności biologicznej na poziomie międzynarodowym. W szczególności wezwał 

do ściślejszej współpracy z krajami Południa. 

 

 Konkluzje i rekomendacje 

Wiceprzewodniczący komisji ENVI Gerben-Jan Gerbrandy podkreślił pozytywny 

wynik międzyparlamentarnego spotkania i wyraził zadowolenie z obecności wysokiej 

klasy mówców, którzy odpowiedzieli na zaproszenie komisji ENVI. W jego opinii 

podczas owocnej wymiany poglądów między parlamentarzystami krajowymi i 



 

 

5 

 

eurodeputowanymi było miejsce na wyrażenie swoich obaw i zastrzeżeń, wymianę 

istniejących dobrych praktyk oraz prezentację propozycji usprawnienia wdrażania 

unijnego prawa ochrony środowiska. 

 

Zwrócił uwagę na kluczową rolę różnych podmiotów, które mogą się przyczynić do 

równego i skutecznego stosowania prawa ochrony środowiska UE, tj.: państwa 

członkowskie, władze lokalne i regionalne, ale także inne podmioty, takie jak 

przedsiębiorstwa. Jak stwierdzili prelegenci i zabierający głos w dyskusji, ważna jest 

świadomość społeczna i zaangażowanie obywateli w sprawy dotyczące środowiska. 

 

Na koniec poseł Gerben-Jan Gerbrandy podkreślił, że wielu uczestników 

przypomniało o znaczeniu włączenia polityki ochrony środowiska do innych polityk, 

w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej. Przypomniał o ogromnym koszcie braku 

lub niewłaściwego wdrożenia unijnego prawa ochrony środowiska oraz o 

pozytywnych wynikach gospodarczych, które zapewnia pełne wdrożenie tego prawa. 

 

 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska 

 

 

Przemówienie Jacqueline McGlade dostępne jest na stronie: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130327ATT64026

/20130327ATT64026EN.pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130327ATT64026/20130327ATT64026EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130327ATT64026/20130327ATT64026EN.pdf
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Environment, Public Health And Food Safety  

 
Interparliamentary Committee Meeting - 

“Equal and effective application of EU environmental 
law - why it is not happening?” 

  
Session 2: “Focus on nature protection legislation”  

 
Brussels, 26th March 2013 

 
Professor Jacqueline McGlade 

 
ONLY SPEAKING POINTS – NO POWERPOINT AS REQUESTED BY THE 
ORGANISERS 

 
Suggested speaking points 

Gathering a knowledge base 

• Nature protection legislation has been with us for some time – over twenty 

years in the form of the EU Habitats Directive and the Birds Directive. 

• In view of this I would like to talk to you today about the European 

Environment Agency’s expertise and experience in supporting this and other 

legislative processes and how we aim to continually update and streamline our 

knowledge bases and analytical capacities. 

• The Birds and Habitats’ Directives - these two Directives are the backbone to 

Europe’s conservation efforts. 
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gnated areas, and to improve their 

conservation status, forms two central pillars of Europe’s focus on 

conservation. 

and presenting key data in support of implementation.  

• The Agency releases reports based on these dataflows and prepared together 

 in Europe - an 

t 

• Protected areas today cover a relatively large part of Europe, with almost 21 % 

of the territory of 39 EEA member countries and cooperating countries 

consisting of protected areas.  

• Although they have clear boundaries on maps, protected areas exist as part of 

 

gional conventions, such as the Bern 

  

• The report aimed to provide a comprehensive overview of the current extent 

of protected areas and the different formulas adopted by the countries in 

• Natura 2000, the European network of areas aiming to protect species and 

habitats, as well as country desi

• The EEA plays a vital role to support this legislation and network in analysing 

with Eoinet and European Topic Centre partners. 

• I wish to focus on one of these reports - “Protected areas

overview”, which was released in October 2012. This was the first such repor

compiled by the EEA. 

the continuum that is the natural environment of Europe. 

• Despite this widespread and long-lived presence of protected areas in all

European countries (and via re

Convention which played a major role), knowledge of their extent and their 

features in a pan-European context is only emerging now.
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tected areas.  

economic, social and environmental examples. 

region of EUR 200-300 billion EUR per year. 

n and knowledge, into 

 areas it covered. 

• The report is a prime example on how the EEA manages databases and 

dataflows and how they are used in broad assessments. 

• lled Common Database on 

Designated Areas (CDDA). This EEA run database has been designated a 

“unique dataflow” ie, a priority database managed by the EEA. 

establishing their protected areas. The report was able to assist policymakers

and the wider public in understanding the complexity of pro

• Protected areas offer considerable value with the report offering socio-

• In a recent European Commission report “the Economic benefits of the Natura 

2000 Network” benefits generated by the network were estimated to be in the 

• This report is a perfect example of how the EEA, and its support networks, 

were able to fully input, through data, informatio

assessing nature protection legislation.  

• The report was disseminated to a wide group of policy practitioners and was 

well received as it was unique in the scope and

Common Database on Designated Areas 

• 39 European countries provided regular information, within the Eoinet 

network, on their nationally designated areas. 

This information makes up part of the so-ca
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particular importance for biodiversity … are conserved through …well 

ted area designations applied 

e 

• The EEA, via the CDDA, is the single regionally coordinated input to th

World Database on Protected Areas (WDPA). 

• The CDDA also supports the Convention on Biological Diversity’s Aichi 

targets. Target 11 states that that “by 2020, at least 17 % of terrestrial and 

inland water, and 10 % of coastal and marine areas, especially areas of 

connected systems of protected areas.” 

• The CDDA includes a list of the types of protec

in each country. So far, 685 designation-types have been recorded across th

39 countries concerned by this report.  

• OPTIONAL TEXT 

• These designations can be clustered into three main categories:  

• statutory designations focusing on biodiversity conservation;  

• statutory designations focusing on sectoral issues such as forest 

protection against fire or coastal protection against urbanisation.  

• voluntary designations through private ownership, for instance by 

NGOs.  

 playing a role, with the contributing countries, in 

• This is mainly due to the difficulty of aggregating this type of information 

from national to European level as designations overlap geographically. 

• The EEA is currently

refining the scope and structure of the database. 

• Suggest referring to Eye on Earth here if so desired. 
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• Meanwhile the role of the EEA with the Natura 2000 network is clear – the 

 and the European Commission.  

rk of 

50 000 km2. This is 

equivalent to 18 % of the EU’s land area. This is the largest network of 

• As mentioned previously the legal basis for Natura 2000 comes from the Birds 

backbone of the EU's 

internal biodiversity policy. 

• The EEA’s role is therefore integral to EU biodiversity policy through the 

nd 

ve and Article 17 of the Habitats Directive focus 

on the conservation status of species and habitats with two very distinct 

reporting obligations that in the next reporting round will be streamlined for 

the first time ever with the contribution of EEA expertise. 

Natura 2000 

Agency is the custodian of the network’s dataflow that is built with the 

support of the contributing countries

• This dataset is vast as over the last 25 years the EU has built up a netwo

26 000 protected areas and an area of more than 7

protected areas in the world.  

Directive and the Habitats Directive, which form the 

provision of expertise in data gathering and information management. 

Reporting obligations 

• It is worth pointing out that the relevant legislation has two components – 

protecting the sites themselves; and the conservation status of species a

habitats.  

• Article 12 of the Birds Directi
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• The two articles give specific guidance as to these obligations. 

• OPTIONAL TEXT 

• Article 12 concerns the general reporting obligations of the Member States 

and Commission. It requires Member States to report about the progress made 

with the implementation of the Birds Directive.  

• Article 17 requires Member States to report every six years about the progress 

made with the implementation of the Habitats Directive.  

ill expect data from countries until June 2013 (article 17), and 

December 2013 (article 12). An EEA report is due out in mid-2015. It will 

• In 2009 the European Environment Agency produced the first assessment of 

ar –  

ies covered by the EU 

Habitats Directive are considered to be in an unfavourable 

conservation status; 

• The EEA, with the European Commission, EU Member States and the 

European Topic Centre, are working on these reporting frameworks. 

• The EEA w

support the mid-term review of the EU’s 2020 biodiversity strategy. 

Assessing the EEA’s 2009 baseline 

the conservation status of species and habitats. 

• Conclusions were cle

o Up to 25 % of European animal species, including mammals, 

amphibians, reptiles, birds and butterflies face the risk of extinction; 

o 62 % of the habitats and 52 % of the spec
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unity 

itizens 

e EU 

would not meet its 2010 targets for biodiversity. 

• This information helped to establish 2020 biodiversity policy and targets. 

s process and assess what 

• The EEA provides this added value in working with the EU Member States to 

• By constantly updating our knowledge base, data sets and analysis, it further 

• čnik from his foreword to 

• “investing in Natura 2000 provides multiple benefits to society and the 

economy at the local, regional, national and EU level. Therefore, 

o 70 % of species are threatened by the loss of their habitat. Farmland 

birds declined by 20–25 % between 1990 and 2007

• The assessment also stated that “it is already clear to the scientific comm

that the current rate of biodiversity loss puts the future well-being of c

in the EU and worldwide at risk.” 

• Following the publication of this information the then Commissioner for 

Environment, Mr Stavros Dimas, mentioned, for the first time, that th

• In 2015 we may see if we are on the right track. 

• The Agency is now collecting data to update thi

progress has been made. 

provide valuable data flows and analysis. 

reflects the value the Agency adds to nature protection legislation and 

biodiversity as a whole. 

I wish to conclude in quoting Commissioner Poto

European Commission report “the Economic benefits of the Natura 2000 

Network”:  
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onal economy.” 

investing in Natura 2000 makes sense and is directly relevant to 

Europe 2020 objectives of growth and employment as it can be a 

motor for the local and regi

 


