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Początki wsPólnotowego Prawa ochrony środowiska
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1. cel i zakres pracy

Celem pracy jest przedstawienie pierwszych aktów prawa wspólnotowe-
go dotyczących ochrony środowiska bezpośrednio lub mających wpływ na 
jakość środowiska, regulujących inne obszary działalności, oraz wskazanie 
ich charakterystycznych cech konstrukcyjnych i zakresu przedmiotowego, 
obowiązywania w czasie i ustanowionych przez nie środków ochrony. Zebra-
ne akty uporządkowane są chronologicznie; pierwsze z nich dotyczą różnych 
sektorów ochrony środowiska, natomiast akty wydane w okresie zawartym 
między ogłoszeniem/złożeniem deklaracji sztokholmskiej i wejściem w życie 
Jednolitego aktu europejskiego dotyczą ochrony powietrza i wód. Wyboru 
badanych aktów dokonano ze względu na ich reprezentatywność. W omawia-
nym okresie wydano również liczne akty dotyczące innych sektorów ochrony 
środowiska, szczególnie ochrony przed odpadami, a także ochrony przyrody; 
będą one przedmiotem osobnego opracowania.

2. traktaty założycielskie wspólnot europejskich

Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951) oraz 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957) zawarto w celach gospodarczych, 
społecznych i integracyjnych, natomiast Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (1957) został zawarty w celu rozwoju przemysłu 
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jądrowego; miały one zatem podnieść poziom życia. W dwóch pierwszych wy-
mienionych traktatach, w ich pierwotnej wersji, trudno doszukać się odniesień do 
kwestii, które później stanowiły treść polityki ochrony środowiska Wspólnoty.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zawierał 
postanowienia dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, których treść odpo-
wiada elementom późniejszej polityki i prawa ochrony środowiska. Stworzył on 
warunki dla powstania regulacji pozwalających na pokojowe wykorzystanie ener-
gii jądrowej, bez zagrożenia dla życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa ludności.

Rozdział III TWEA (art. 30–39) dotyczył w całości ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa. Pomimo iż nie posługiwał się terminem „monitorowanie”, 
traktat ten w istocie wprowadził system monitorowania zagrożenia życia 
i zdrowia przez promieniowanie jądrowe. Zawierał postanowienia zobowiązu-
jące państwa członkowskie do wykonywania i utrzymywania instalacji ciągle 
kontrolujących poziom napromieniowania powietrza, wód i gleby oraz dające 
Komisji Europejskiej uprawnienie do kontrolowania działania i sprawności 
tych instalacji. 

Rozdział VII TWEA określił środki bezpieczeństwa dla eksploatacji insta-
lacji służącej do produkcji, rozdzielania lub innego wykorzystania materiałów 
wyjściowych lub specjalnych materiałów odnawialnych, albo przetworzenia 
napromieniowanych paliw jądrowych. Środki te obejmują: zgłaszanie do 
Komisji parametrów instalacji, zatwierdzanie przez nią technik chemicznego 
przetworzenia napromieniowanych paliw jądrowych oraz prawo Komisji do 
żądania zdeponowania nieużywanych materiałów rozszczepialnych w składzie 
przez nią nadzorowanym. Istotnym traktatowym środkiem ochronnym jest 
prawo Komisji do oddelegowania swoich inspektorów na terytoria państw 
członkowskich, z upoważnieniem ich do dostępu do miejsc, danych i osób 
związanych z materiałami, sprzętem lub instalacjami objętymi środkami 
bezpieczeństwa. 

Akty przyjmowane na podstawie TWEA nie są przedmiotem niniejszej 
pracy, ponieważ w omawianym okresie nie wiązano ich z ochroną środowiska, 
jak również nie ma wśród nich aktów dotyczących w znaczącym stopniu tej 
ochrony.
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3. Pierwsze akty prawa wtórnego

M.M. Kenig-Witkowska za wstępny etap kształtowania i rozwoju polityki 
ochrony środowiska Wspólnoty uznała lata 1958–1972; okres ten charakteryzował 
się brakiem większego zainteresowania zagadnieniami środowiska i wyjątkowym 
podejmowaniem decyzji związanych z prawem ochrony środowiska, takich jak np.: 
wydanie dyrektywy Komisji 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia ustaw i innych aktów normatywnych oraz decyzji administracyjnych 
dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych1, 
a także dyrektywy Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego pozio-
mu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych2. Autorka przypomniała 
też, że w 1971 r. Komisja wydała pierwszy komunikat dotyczący środowiska3.

Podstawę traktatową pierwszych aktów dotyczących środowiska stanowiły art. 
100 i 235 traktatu EWG4. Artykuł 100 nadawał Radzie uprawnienie do jednomyśl-
nego uchwalania dyrektyw w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych państw członkowskich, mających bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie wspólnego rynku. Artykuł 235 uprawniał Radę do podejmowania 
działań niezbędnych do osiągnięcia chociażby jednego celu Wspólnoty w ramach 
wspólnego rynku, w przypadkach gdy traktat nie przewidywał kompetencji dla 
takiego działania. J. Raux stwierdza, że powołanie się na art. 235 może wykluczać 
wszelkie inne, albo łączyć się z innym postanowieniem5. Rada stanowić musiała 
jednomyślnie, na wniosek Komisji i po konsultacji ze Zgromadzeniem. 

Dyrektywa 67/548/EWG zapoczątkowała zbliżenie przepisów dotyczą-
cych substancji niebezpiecznych. Podstawę traktatową aktu stanowi art. 100 

1 OJ 196 z 16.08.1967 r., s. 1. Dyrektywę po raz pierwszy zmieniono już 13 marca 1969 r. 
(OJ L 68 z 19.03.1969 r., s. 1).

2 OJ L 42 z 23.02.1970 r., s. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/34/
WE z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.Urz. L 155 z 15.06.2007 r., s. 49).

3 M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 
Warszawa 2005, s. 17.

4 Trybunał Sprawiedliwości potwierdził możliwość wykorzystania obu artykułów na rzecz 
środowiska w wyroku w sprawie C-240/83 Procureur de la République v. Association de 
défense des brûleurs d’huiles usagées (European Court Reports 1985, s. 531). W wyroku 
tym po raz pierwszy Trybunał uznał środowisko za jeden z podstawowych celów Wspólnoty.

5  J. Raux, Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie 
środowiska, [w:] Wspólnota Europejska a środowisko naturalne, t. 1, TN KUL, Lublin 1999, 
s. 160.



52 adam erechemLa

traktatu EWG. Preambuła nie zawierała odniesień do środowiska. Jednak 
w art. 2 zawierającym definicję znalazł się termin „środowisko”, które zostało 
zdefiniowane jako „woda, powietrze i gleba oraz ich wzajemne oddziaływa-
nie i zależności pomiędzy nimi i wszelkimi organizmami żywymi”. Wśród 
czternastu kategorii substancji i preparatów niebezpiecznych, w dyrektywie 
uwzględniono „niebezpieczne dla środowiska”.

Dyrektywa była trzydzieści jeden razy dostosowywana do postępu technicz-
nego; ostatnio w 2009 r.6 Wielokrotne dostosowywanie do postępu technicznego 
jest charakterystyczne dla większości „technicznych” dyrektyw środowisko-
wych. Akt straci moc z dniem 1 czerwca 2015 r., zastąpiony zostanie przez 
rozporządzenie włączające do prawa unijnego uzgodnione na poziomie glo-
balnym kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ze względu 
na zagrożenia dla ludzi i środowiska7. Dyrektywa 67/548/WE obowiązywać 
więc będzie niemal pół wieku, co świadczy o zasadności, znaczeniu i przy-
datności regulacji.

W okresie powstawania pierwszych aktów środowiskowych wydana została 
dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów prawa państw członkowskich dotyczących działań, jakie mają być 
podjęte w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza spowodowanego emi-
sją zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych8. Jest to jedna ze szczegółowych 
dyrektyw w procedurze homologacji typu WE, ustanowionej dyrektywą Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych 
i ich przyczep9. Dyrektywa uwzględniła wymagania techniczne związane 
z homologacją, przyjęte w 1969 r. przez EKG ONZ. Wprowadziła mechanizm 

6 Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy 
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG (Dz.Urz. L 11 
z 16.01.2009 r., s. 6).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające 
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 (Dz.Urz. L 358 z 31.12.2008 r., s. 1). Akt znany jest jako rozporządzenie CLP 
(Classification, Labelling and Packaging).

8 OJ L 76 z 6.04.1970 r., s. 1. Dyrektywa zmieniana 21 razy; ostatnio przez dyrektywę Rady 
2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.Urz. L 363 z 20.12.2006 r., s. 81).

9 OJ L 42 z 23.02.1970 r., s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez dyrektywę Komisji 2007/37/
WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniającą załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/
EWG (OJ L 161 z 22.06.2007 r., s. 60).
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tzw. „nieobowiązkowej harmonizacji”, niewymagający przyjęcia przez państwa 
norm w nim określonych, ale zabraniający odmowy homologacji pojazdom 
spełniającym te normy10. Podobne rozwiązania przyjęto w dyrektywie Rady 
72/306/EWG z dnia 2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących zanieczyszczeń powietrza emisją z silni-
ków Diesla przeznaczonych do stosowania w pojazdach11.

Wpływ na jakość środowiska ma też kolejny akt dotyczący pojazdów – 
dyrektywa Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego 
poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych12, wprowa-
dzająca przepisy dotyczące homologacji typu WE w odniesieniu do hałasu.

Wymienione akty, uznawane dziś za związane z ochroną środowiska, były 
przyjmowane bez środowiskowej świadomości i motywacji13. Świadomość 
taka zaczynała się już jednak rozwijać, i to w wymiarze globalnym.

4. od deklaracji sztokholmskiej do Jednolitego aktu europejskiego

4.1. trzy pierwsze programy działań wspólnoty na rzecz środowiska

Kolejny etap rozwoju polityki i prawa ochrony środowiska obejmuje 
lata 1972–1987, zakończony ustanowieniem Jednolitego aktu europejskiego, 
który wszedł w życie 1 lipca 1987 r. Okres ten charakteryzuje się wzrastają-
cym zainteresowaniem EWG ochroną środowiska, którego przejawem było 
przyjmowanie aktów prawnych i programów ochrony14. 

Rozwój wspólnotowej polityki ochrony środowiska, a następnie wdra-
żającego ją prawa rozpoczął się w okresie działań przygotowujących kon-
ferencję ONZ „Człowiek i środowisko”, która odbyła się w czerwcu 1972 r. 

10 Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, t. 2: Powietrze, red. J. Żurek, M. Radwan, 
A. Szewczyk, Warszawa 1995, s. XLV.

11 OJ L 190 z 20.08.1972 r., s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/21/
WE z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.Urz. L 61 z 8.03.2005 r., s. 25).

12 OJ L 42 z 23.02.1970 r., s. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/34/
WE z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.Urz. L 155 z 15.06.2007 r., s. 49).

13 A. Kiss, European Environmental Law and the Constitution, Pace Environmental Law 
Review 2003/21, s. 104.

14 Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 1.
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w Sztokholmie. Działania Wspólnoty były od przygotowań do konferencji 
niezależne. Zasadnicze znaczenie dla początków polityki ochrony środowiska 
miały informacje kierowane przez Komisję do Rady w 1971 i 1972 r. Komisja 
uznała w nich ochronę środowiska za zasadnie cywilizacyjne i stwierdziła 
konieczność potraktowania jej jako ważnego zadania Wspólnoty oraz wska-
zała na konieczność traktowania tej ochrony na równi z innymi zadaniami15. 

Sytuacja międzynarodowa i poglądy Komisji spowodowały, że szefowie 
państw i premierzy rządów wezwali podczas szczytu w Paryżu 20 paździer-
nika 1972 r. organy Wspólnoty do opracowania programu działań na rzecz 
ochrony środowiska do dnia 31 lipca 1973 r. „Wydarzenie to zapoczątkowało 
planowanie działań UE na rzecz ochrony środowiska, które stały się wyrazem 
kształtowania i realizacji długofalowej polityki środowiskowej”16. Programy 
działań w zakresie ochrony środowiska stały się podstawowym narzędziem 
kształtowania polityki ochrony środowiska UE, w ramach której w szerokim 
zakresie wykorzystywane są instrumenty prawne17.

Pierwszy program działań na rzecz ochrony środowiska został zatwier-
dzony przez Radę i przedstawicieli państw członkowskich w rezolucji z dnia 
22 listopada 1973 r.18 Był  wyrazem decyzji politycznej i wskazywał zasady 
oraz działania, które wobec braku przepisów traktatowych miały być podstawą 
prac na rzecz środowiska w latach 1973–1976. Program określił działania redu-
kujące i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń, a za główny instrument 
ich kontroli uznał przyjęcie odpowiednich standardów19. Wprowadził wspólne 
ustalanie celów w zakresie jakości środowiska przez państwa członkowskie 
i określił wymagania, które środowisko musi spełniać. Wskazał na koniecz-
ność ograniczania zużycia zasobów naturalnych, ochronę środowiska pracy 
i uwzględnianie aspektów środowiskowych w planowaniu przestrzennym. 
Podkreślił znaczenie wiedzy i konieczność dokonywania ocen oddziaływania 

15 A. Wasilewski, Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Euro-
pejskiej, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 508.

16 A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Wolters Kluwer 
2006, s. 67.

17 R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Toruń 1999, s. 59.
18 OJ C 112 z 20.12.1973 r., s. 1.
19 J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, 

Lublin 2006, s. 252. Tak również: Raport końcowy z realizacji pracy: Opracowanie mier-
ników polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej, kier. zesp. 
T. Borys, Jelenia Góra, Warszawa 2004, s. 30.
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na środowisko w procesach planowania oraz postulował współpracę z pań-
stwami trzecimi. Działania zapisane w dokumencie uwzględniały stosowanie 
zasady subsydiarności, zasady „zanieczyszczający płaci”20 i zasady prewencji. 
„Program prawie całkowicie opierał się na generalnych zasadach, przy niemal 
zupełnym pominięciu aspektów praktycznych”21. Zasady te były już powszech-
nie akceptowane i przyjmowane na forach międzynarodowych. Umieszczenie 
ich w jednym dokumencie, dostosowanym do warunków ówczesnych państw 
członkowskich, przy niskim jeszcze poziomie integracji Wspólnoty, ułatwi-
ło i skoordynowało działania jej organów i państw członkowskich na rzecz 
ochrony środowiska. M.M. Kenig-Witkowska widzi przełomowe znaczenie 
Pierwszego programu w określeniu programu legislacyjnego Wspólnoty 
w dziedzinie środowiska, zaakceptowanego przez państwa członkowskie22. 
Potwierdzeniem tej opinii jest przyspieszenie przyjmowania aktów prawnych 
dotyczących środowiska po wejściu w życie Pierwszego programu. Do końca 
1976 r. Rada, w oparciu o Pierwszy program, uchwaliła 17 dyrektyw23. 

W czasie obowiązywania Pierwszego programu Rada dokonała w „Po-
wiadomieniu” załączonym do zalecenia 75/436/Euratom, EWWS, EWG24 
podziału norm prawnych dotyczących ochrony środowiska na trzy kategorie:
1) normy jakości środowiska o wiążącej mocy prawnej – określające mak-

symalny poziom zanieczyszczeń lub uciążliwości; 
2) normy dotyczące produktu – ustanawiające maksymalne poziomy emisji 

lub uciążliwości dotyczących produktów, w tym: ich składu, wyszczegól-
niające właściwości lub cechy projektowanych produktów oraz dotyczące 
sposobów ich użytkowania;

20 Zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” opisane zostało w zaleceniu Rady 75/436/
Euratom, EWWS, EWG z dnia 3 marca 1975 r., w sprawie nakładów i działań podejmowa-
nych przez administrację publiczną w kwestiach związanych ze środowiskiem (OJ L 194 
z 25.07.1975 r., s. 1). Merytoryczna treść zalecenia uzupełniona jest przez obszerny załącznik 
„Powiadomienie Komisji przeznaczone dla Rady, dotyczące rozłożenia nakładów i podziału 
działań podejmowanych przez administrację publiczną w sprawach związanych ze środo-
wiskiem”.

21 P. Karadeloglou, T. Ikwue, J. Skea, Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej, [w:] 
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. T.  Żylicz, Warszawa 1996, s. 298.

22  M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska..., s. 18.
23  J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska..., s. 252.
24  Zalecenie Rady 75/436/Euratom, EWWS, EWG z dnia 3 marca 1975 r. w sprawie nakła-

dów i działań podejmowanych przez administrację publiczną w kwestiach związanych ze 
środowiskiem (OJ L 194 z 25.03.1975 r., s. 1).
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3) normy technologiczne dla instalacji – emisji, projektowe oraz normy 
eksploatacji.
Podział ten, dokonany ponad trzydzieści lat temu, niejako „przy okazji” 

wskazania administracji publicznej warunków stosowania zasady „zanieczysz-
czający płaci”, jest nadal aktualny, choć niewyczerpujący.

Drugi program, będący uchwałą Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich, przyjęty został na lata 1977–198125 i pod względem podejścia 
oraz celu nawiązywał do Pierwszego programu. Generalnym jego celem była 
poprawa jakości środowiska realizowana poprzez: redukcję zanieczyszczeń, 
oceny oddziaływania na środowisko, planowanie przestrzenne, racjonalne 
wykorzystanie zasobów i działania na poziomie międzynarodowym. Nowymi 
obszarami działań stały się: ochrona powietrza i morza, ochrona przed hała-
sem oraz ochrona zwierząt i roślin. Program powiązał z ochroną środowiska 
poprawę warunków pracy. Drugi program wzmocnił prewencyjne znaczenie 
działań26.

Trzeci program, również będący uchwałą Rady i przedstawicieli państw 
członkowskich, obowiązywał w latach 1982–198627. Niepełna realizacja 
Pierwszego programu i Drugiego programu determinowały treść i strukturę 
Trzeciego programu28. Miał on bardziej ogólny i perspektywiczny charak-
ter29, a za podstawową kwestię w ochronie środowiska przyjął zapobieganie 
zanieczyszczeniom. Korelacja polityki ochrony środowiska z polityką zatrud-
nienia zbliżała Trzeci program do rozwiązań przyjętych później przez zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Takie zbliżenie widoczne jest też w uwzględnieniu 
w Trzecim programie związków polityki ochrony środowiska z tworzeniem 
wspólnego rynku oraz ochroną wartości kulturowych. Zasadę „zanieczyszcza-
jący płaci” powiązano w Trzecim programie z pomocą Wspólnoty dla państw 
członkowskich. 

25 OJ C 139 z 13.06.1977 r., s. 3.
26 T. Perkowski, Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji 

europejskiej, Biuletyn Zielonych Brygad 1999/30, cz. I, http://zb.eco.pl/bzb/30/; dostęp: 
2.11.2011 r.

27 OJ C 46 z 17.02.1983 r., s. 1.
28 O niepełnej realizacji: G. Dobrowolski, Europejskie prawo ochrony środowiska, Katowice 

2003, s. 29; Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wy-
magań Unii Europejskiej, red. J. Jędrośka, Wrocław 2001, s. 10.

29 J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska..., s. 253.
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Trzy pierwsze programy zostały przyjęte bez określonej expressis verbis 
podstawy traktatowej, a ich realizacja niewątpliwie wpłynęła na późniejsze 
uznanie ochrony środowiska za cel traktatowy i ukształtowała prewencyjny 
charakter wspólnotowego prawa ochrony środowiska. M. Górski zalicza pro-
gramy do dokumentów programowych – aktów paraprawnych, wytyczających 
pewne kierunki działań i tym samym kształtujących politykę prawodawczą30. 
M. Kolendo uznaje je za element „zręcznej taktyki organów wspólnotowych” 
i „substytuty aktów prawnych”31. Programy preferowały działania zapobiegaw-
cze i ten sposób reakcji na wzrost zagrożeń środowiska okazał się właściwy 
i jest kontynuowany.

4.2. ochrona powietrza

W okresie do wejścia w życie Jednolitego aktu europejskiego przepisy, 
których celem lub skutkiem była ochrona środowiska, przede wszystkim chro-
niły poszczególne jego elementy; było to więc ustawodawstwo sektorowe. Ze 
względu na brak kompleksowego podejścia do ochrony środowiska, okres ten 
można uznać za początkowy dla wspólnotowego prawa ochrony środowiska. 
Znacząca część przyjętych ówcześnie aktów dotyczyła ochrony powietrza. 

a. Jakość paliw
Kilkakrotnie w tym okresie dostosowywano do postępu technicznego dy-

rektywę 70/220/EWG32. Harmonizowane też były przepisy dotyczące jakości 
paliw. W 1977 r. przyjęto dyrektywę Rady 77/537/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają 
być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla, stoso-
wanych w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych33. Podstawą traktatową 
dyrektywy był art. 100 traktatu EWG, a celem – umożliwienie zastosowania do  

30 M. Górski, Zagadnienia wprowadzające, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, 
J.S. Kierzkowska, Bydgoszcz 2006, s. 39.

31 M. Kolendo, Identyfikacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w europejskim prawie 
wspólnotowym, Prawo i Środowisko 2004/3, s. 87.

32 OJ L 159 z 15.06.1974 r., s. 61; OJ L 32 z 3.02.1977 r., s. 32; OJ L 223 z 14.08.1978 r., s. 48; 
OJ L 197 z 20.07.1982 r., s. 1.

33 OJ L 220 z 29.08.1977 r., s. 38. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1997 r. (OJ L 277 z 10.10.1997 r., s. 24).
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każdego typu ciągnika spełniającego warunki emisji, procedury homologacji 
EWG, zgodnie z dyrektywą 74/150/ EWG34.

Zmniejszenie emisji siarki ze spalania olejów było celem dyrektywy Rady 
75/716/EWG z dnia 24 listopada 1975 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawa 
państw członkowskich dotyczących zawartości siarki w niektórych paliwach 
płynnych35. Dyrektywę przyjęto, ponieważ normy zawartości siarki w pali-
wach stosowane w państwach członkowskich stanowiły barierę handlową. Cel 
środowiskowy był słabo wyartykułowany w treści aktu. 

Kolejny akt określający jakość paliwa to dyrektywa Rady 78/611/EWG 
z dnia 29 czerwca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon-
kowskich dotyczących zawartości ołowiu w benzynie36. Celem dyrektywy było 
wspieranie stosowania benzyny o niskiej zawartości ołowiu, która mogła być 
używana do napędu niektórych pojazdów samochodowych. Dyrektywa zobo-
wiązała państwa członkowskie do zapewniania dostępności i równomiernej 
dystrybucji benzyny bezołowiowej od 1 października 1989 r. 

Dyrektywą przyjętą również w ramach procedury homologacji typu jest 
dyrektywa Rady 80/1268/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. odnosząca się do 
emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa w pojazdach silnikowych37. Akt 
zobowiązuje państwa członkowskie do udzielenia homologacji typu WE 
pojazdom spełniającym określone w nim warunki dotyczące zużycia paliwa 
i emisji dwutlenku węgla. Spełnienie wymagań technicznych wyznaczonych 
przez dyrektywę było warunkiem sprzedaży pojazdów na terenie Wspólnoty. 

34 Dyrektywa Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolni-
czych lub leśnych (OJ L 84 z 28.03.1974 r., s. 10). Dyrektywa utraciła moc 1 lipca 2005 r., 
uchylona przez dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wy-
miennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami 
technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 75/150/EWG (OJ L 171 z 9.07.2003 r., s. 1).

35 OJ L 307 z 27.11.1975 r., s. 22. Dyrektywa zastąpiona od 1 października 1994 r. przez 
dyrektywę Rady 93/12/EWG z dnia 23 marca 1993 r. odnoszącą się do zawartości siarki 
w niektórych paliwach płynnych (OJ L 74 z 27.03.1993 r., s. 81).

36 OJ L 197 z 22.07.1978 r., s. 19. Dyrektywa zastąpiona przez dyrektywę Rady 85/210/EWG 
(OJ L 96 z 3.04.1985 r., s. 25). Z dniem 1 stycznia 2000 r. dyrektywa 85/210/EWG została 
uchylona przez dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 93/12/EWG (OJ L 350 z 28.12.1998 r., s. 58).

37 OJ L 375 z 31.12.1980 r., s. 36. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/3/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady (OJ L 49 z 19.02.2004 r., s. 36).
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Czynnik ekonomiczny miał więc bezpośredni wpływ na przestrzeganie norm 
emisji i zużycia paliwa. Wymagania techniczne zamieszczono w załączniku 
zrozumiałym jedynie dla specjalistów.

b. ochrona warstwy ozonowej
W latach 70. XX w. był już znany niekorzystny wpływ na zdrowie i śro-

dowisko chlorofluorowęglowodorów odkrytych w latach 30. W 1978 r. Rada 
przyjęła uchwałę dotyczącą chlorofluorowęglowodorów w środowisku38, 
w której zdecydowała o podjęciu działań ograniczających wpływ tych gazów 
na warstwę ozonową oraz wpływ promieniowania ultrafioletowego na zdrowie. 
Wspólne stanowisko państw członkowskich dotyczące chlorofluorowęglowo-
dorów (freonów) w środowisku przedstawione zostało w grudniu 1978 r. na 
Międzynarodowej konferencji w Monachium. W następstwie uchwały i ustaleń 
na niej podjętych, Rada przyjęła pierwszy akt wspólnotowy chroniący warstwę 
ozonową – decyzję 80/372/EWG w sprawie chlorofluorowęglowodorów w śro-
dowisku39. W preambule decyzji Rada zwróciła uwagę na brak upoważnień do 
działań w tej dziedzinie i odwołała się do art. 235 traktatu EWG. Podstawowym 
obowiązkiem, jaki decyzja ta nałożyła na państwa członkowskie, było podjęcie 
wszelkich działań, aby przemysł nie zwiększył zdolności produkcyjnej dwóch 
gazów, określanych jako F-11 i F-12. Następnym wymogiem było zmniejszenie 
o 30% do końca 1981 r. zużycia freonów przy napełnianiu pojemników aero-
zolowych (w odniesieniu do 1976 r.). Akt zapowiadał dalsze działania wynikłe 
z oceny jego stosowania, postępów nauki i warunków ekonomicznych. Miały 
one być podjęte na wniosek Komisji, nie później niż do 30 czerwca 1981 r. 
Projekt nowej decyzji Komisja przedstawiła jednak dopiero w październiku 
1981 r.40, a 15 listopada 1982 r. została podjęta decyzja Rady 82/795/EWG 
w sprawie skonsolidowania działań zapobiegawczych dotyczących chloroflu-
orowęglowodorów w środowisku41. Kolejne działania Wspólnoty dotyczące 
ochrony warstwy ozonowej związane były z decyzją o zawarciu w 1988 r. 
Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.

38  OJ C 133 z 7.06.1978 r., s. 1.
39  OJ L 90 z 3.04.1980 r., s. 45.
40  OJ C 269 z 21.10.1981 r., s. 5.
41  OJ L 329 z 25.11.1982 r., s. 29.
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c. normy imisji
W ostatnich dekadach XX w. zaczęto określać, w drodze wiążących aktów 

prawnych, normy imisji zanieczyszczeń w powietrzu. W celu poprawy ludz-
kiego zdrowia i środowiska Rada przyjęła 15 lipca 1980 r. dyrektywę 80/779/
EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń dwutlenku siarki 
i cząstek zawieszonych w powietrzu42. Wartości dopuszczalne nie mogły być 
przekroczone w okresach i warunkach wymienionych w dyrektywie. Wartości 
zalecane są traktowane przez akt jako długookresowe środki ostrożności oraz 
punkty odniesienia do ustanawiania programów ochrony środowiska w pań-
stwach członkowskich. Zharmonizowania metod pomiarowych, określonych 
w niezbyt spójny sposób w dyrektywie, dokonano w 1989 r.43

Wartość dopuszczalną ołowiu w powietrzu Rada określiła w dyrektywie 
82/884/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie dopuszczalnej wartości stęże-
nia ołowiu w powietrzu44. Wartość ta powinna była zostać osiągnięta w ciągu 
5 lat od notyfikacji dyrektywy, z tym, że państwa członkowskie mogły w do-
wolnym czasie ustalić niższą wartość dopuszczalną; klauzula zezwalająca na 
przyjęcie niższej wartości jest charakterystyczna dla dyrektyw ustalających 
imisję. Jeżeli państwo stwierdziło niemożliwość osiągnięcia wartości dopusz-
czalnej na całym swoim terytorium w przyjętym terminie, zobowiązane było do 
opracowania i dostarczenia Komisji projektu osiągnięcia stopniowej poprawy. 
Był on zatwierdzany przez Komisję; dyrektywa nie wprowadzała procedury 
jego odrzucenia. Taka sytuacja czyniła z terminu pięcioletniego termin wręcz 
instrukcyjny, łatwy do przedłużenia. Zalecenia dotyczące pobierania próbek 
zamieszczone zostały w załączniku.

Wartości dopuszczalne i zalecane stężeń dwutlenku azotu w powietrzu ustano-
wione zostały przez dyrektywę Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie 
dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku azotu45. Określono je w preambule jako 

42 OJ L 229 z 30.08.1980 r., s. 30. Dyrektywa utraciła moc (z wyjątkiem kilku artykułów) 
z dniem 19 lipca 2001 r. uchylona przez dyrektywę Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 
1999 r. (OJ L 163 z 29.06.1999 r., s. 41).

43 Dyrektywa Rady 84/427/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. zmieniająca dyrektywę 80/779/
EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości jakości powietrza dla dwutlenku 
siarki i zawieszonych w powietrzu cząstek stałych (OJ L 201 z 14.07.1989 r., s. 53).

44 OJ L 378 z 31.12.1982 r., s. 1. Dyrektywa utraciła moc z dniem 19 lipca 2001 r. (kilka arty-
kułów z dniem 1 stycznia 2005 r.), uchylona przez dyrektywę Rady 1999/30/WE z dnia 22 
kwietnia 1999 r. 

45 OJ L 87 z 27.03.1985 r., s. 1. Dyrektywa utraciła moc (z wyjątkiem kilku artykułów) z dniem 
1 lipca 2001r., uchylona przez dyrektywę Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r.
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„realne ze względów ekonomicznych i zgodne ze zrównoważonym rozwojem”. 
Państwa członkowskie zobowiązane zostały do informowania Komisji o przy-
padkach przekroczeń wartości dopuszczalnej i do przedłożenia Komisji planów 
poprawy jakości powietrza dla obszarów przekroczeń. Wyższe wartości dopusz-
czalne państwa mogły ustalić na obszarach o możliwej dużej emisji dwutlenku 
azotu, wynikłej z rozwoju miast i przemysłu. Niższe zaś wartości zalecane państwa 
mogły przyjąć dla obszarów podlegających specjalnej ochronie środowiska. Dy-
rektywa wprowadziła monitoring stężeń dwutlenku azotu oraz wskazała metodę 
referencyjną dla pomiarów stężeń. Powołała komitet dostosowawczy do realizacji 
procedury bliskiej współpracy w przypadku zmiany dyrektywy.

d. Procedura wymiany informacji
W połowie lat 70. XX w. Wspólnota rozpoczęła tworzenie procedury wy-

miany informacji o jakości i zanieczyszczeniach powietrza pomiędzy sieciami 
kontroli i monitoringu państw członkowskich. Pilotażowe działania w tym 
zakresie wprowadziła Rada decyzją 75/441/EWG z dnia 24 czerwca 1975 r. 
ustanawiającą wspólną procedurę wymiany informacji między sieciami nadzoru 
i monitoringu, w oparciu o dane w sprawie zanieczyszczeń powietrza związka-
mi siarki i cząstkami zawieszonymi46. Rada za cel wymiany informacji uznała 
określenie długookresowych trendów w kształtowaniu poziomu zanieczyszczeń 
i wykorzystanie danych do tworzenia skutecznego prawa krajowego i wspól-
notowego. Wnioski z realizacji decyzji pozwoliły Radzie na podjęcie w 1982 r. 
kolejnej decyzji (82/459/EWG)47, kształtującej wymianę informacji i uchylającej 
decyzję 75/441/EWG. Decyzja ta ustanowiła obowiązek wymiany danych uzy-
skiwanych przez sieci i pojedyncze stacje pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 
a dotyczących związków siarki, metali ciężkich w pyle, tlenków azotu, tlenku 
węgla i ozonu. Szczegóły techniczne dotyczące pomiarów zamieszczono 
w załącznikach. W preambule decyzji znalazła się informacja o przydatności 
danych z systemu dla Globalnego Systemu Monitoringu Środowiska UNEP.

46  OJ L 194 z 25.07.1975 r., s. 40.
47  Decyzja Rady 82/459/EWG z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie ustanowienia wzajem-

nej wymiany informacji i danych z sieci i pojedynczych stacji pomiarów zanieczyszczeń 
w państwach członkowskich (OJ L 210 z 19.07.1982 r., s. 7). Decyzja została od 1 stycznia 
1997 r. zastąpiona decyzją Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. ustanawiającą system wzajemnej 
wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących 
pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w państwach członkowskich (OJ L 35 
z 5.02.1997 r., s. 14).
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e. transgraniczne zanieczyszczenie powietrza
Przyjmując za podstawę art. 235 traktatu EWG, Rada zatwierdziła 

11 czerwca 1981 r. Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości48. W preambule decyzji odwołano się do dwóch 
pierwszych programów działań na rzecz środowiska, nie wskazując ich jako 
podstawy aktu. Możliwość taką dawało orzeczenie Trybunału stwierdzające, 
że kompetencja do zawierania umów międzynarodowych może wypływać 
nie tylko z wyraźnego upoważnienia w części traktatu EWG regulującej daną 
kwestię, ale również z innych przepisów traktatu i środków przyjętych w ra-
mach traktatów przez instytucje wspólnotowe49.

Konwencja została przyjętą pod auspicjami Europejskiej Komisji Go-
spodarczej ONZ, a Wspólnota uczestniczyła w negocjacjach dotyczących jej 
postanowień. Preambuła Konwencji odwołuje się do ustaleń Konferencji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie, dotyczących zanieczyszczeń powietrza 
oraz Karty Narodów Zjednoczonych, a tym samym umieszcza Konwencję 
w szerokim kontekście współpracy międzynarodowej. Konwencja definicję 
„zanieczyszczenia powietrza” ograniczyła wyłącznie do zanieczyszczeń antro-
pogenicznych. Zobowiązania podjęte na jej mocy są skromne, a kwestia odpo-
wiedzialności państw za szkody wynikłe z zanieczyszczeń transgranicznych 
nie jest przedmiotem Konwencji50. Strony zobowiązały się do ograniczenia 
oraz stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, 
włącznie z zanieczyszczeniem transgranicznym. Instrumentami służącymi 
realizacji zobowiązań są polityki i strategie realizowane z wykorzystaniem: 
narzędzi technicznych, wymiany informacji, konsultacji, badań i monitoringu. 

Konwencja podkreśliła konieczność wzmacniania wspólnego programu 
monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odle-

48 Decyzja Rady 81/462/EWG z dnia 11 czerwca 1981 r. w sprawie przyjęcia Konwencji 
w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (OJ L 171 
z 27.06.1981 r., s. 11). Tekst Konwencji: OJ L 171 z 27.06.1981 r., s. 13. 

49 Sprawa C-22/70, Komisja v. Rada, Erta/Aeter Case, Zb. Orz. 1971 r., s. 263.
50 M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, tłum. J.J. Gojło i in., Warszawa 2006, s. 503.
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głości (EMEP)51, nie czyniąc jednak z przystąpienia do programu zobowiązania 
dla państw-stron, a wskazując na ich gotowość realizacji programu52. 

W decyzji w sprawie przyjęcia Konwencji Rada stwierdziła, że oprócz 
art. 235 nie ma innych niezbędnych kompetencji traktatowych do jej przyjęcia. 
Postanowiła również, iż wprowadzając w życie Konwencję będzie korzystać 
z obecnych i przyszłych kompetencji nadanych jej właściwymi aktami. Zapi-
sy te wskazują na istnienie wśród członków Rady przekonania o przyszłym 
ukształtowaniu odpowiednich kompetencji.

f. ochrona przed zanieczyszczeniami przemysłowymi
Rozwój przemysłu w latach 70. i 80. XX w. spowodował konieczność zhar-

monizowania funkcjonujących już we wszystkich państwach członkowskich 
przepisów chroniących powietrze przed zanieczyszczeniami przemysłowy-
mi. Taki cel miała dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. 
w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych53. 
Podstawowym środkiem ochrony powietrza wprowadzonym przez akt było 
pozwolenie na działalność zakładu należącego do jednej z kategorii wymie-
nionych w załączniku I, obejmującym duże zakłady przemysłowe. W załącz-
niku II wymieniono osiem najważniejszych substancji zanieczyszczających54. 
Pozwolenie musiało być uzyskane na etapie projektowania, zaś warunkami 
jego wydania były: podjęcie środków zapobiegających zanieczyszczaniu po-
wietrza, uwzględniających najlepsze dostępne technologie, oraz zapewnienie, 
że użytkowanie zakładu nie będzie powodować nadmiernego zanieczyszczenia 

51 Obecnie program realizowany jest we współpracy z naukowcami i ekspertami państw-stron. 
Grupy zadaniowe realizują prace w obszarach modelowania, inwentaryzacji, prognozy 
i zintegrowanej oceny emisji oraz transportu zanieczyszczeń powietrza.

52 W 1986 r. Rada podjęła decyzję 86/277/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie przyjęcia 
Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości z 1979 r., dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu mo-
nitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie 
– EMEP (OJ L 181 z 4.07.1986 r., s. 1). 

53 OJ L 188 z 16.07.1984 r., s. 20. Dyrektywa utraciła moc w dniu 30 października 2007 r. 
uchylona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.Urz. 
L 24 z 29.01.2008 r., s. 8).

54 Dwutlenek siarki i inne jej związki, tlenki i inne związki azotu, tlenek węgla, związki orga-
niczne – szczególnie węglowodory (z wyłączeniem metanu), metale ciężkie i ich związki, 
pyły azbestu, włókien szklanych i mineralnych, chlor i fluor oraz ich związki.
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powietrza przez związki wymienione w załączniku II. Kolejne warunki wy-
dania pozwolenia to zgodność z przepisami krajowymi i innymi przepisami 
Wspólnoty, ustanowionymi w celu innym niż cel dyrektywy. 

Dyrektywa upoważniała Radę do ustalania wartości dopuszczalnych emisji 
oraz metod pomiarów. Do dyrektywy odwołuje się kilka późniejszych aktów 
poszerzających niektóre jej przepisy55. Akt zezwalał państwom na określenie 
terenów chronionych, objętych bardziej surowymi normami czystości powie-
trza, jak również na wprowadzenie zakazu budowy zakładów należących do 
kategorii wymienionych w załączniku I. 

Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wdrażania środ-
ków i strategii, w ramach których podejmowane były działania przystosowujące 
zakłady do najlepszych dostępnych technologii. Wątpliwości, czy przystoso-
wanie to ma być jednorazowe, czy ciągłe, rozstrzygnął Trybunał w orzeczeniu 
w sprawie C-364/03, Komisja v. Republika Grecka56, stwierdzając, że przepis 
zobowiązuje państwa członkowskie do stopniowego przystosowania zakładu 
do najlepszej dostępnej technologii, w miarę jej rozwoju. W orzeczeniu tym 
Trybunał przyznał, że art. 13. dyrektywy nie zawiera wyraźnego obowiązku 
przyjęcia przez państwa członkowskie dopuszczalnych wartości emisji, uznał 
jednak ich określenie za przydatne działanie w ramach wdrażania polityki lub 
strategii. Wymieniony przepis powiązał wprowadzanie środków i strategii 
z wynikami badań dotyczących tendencji rozwojowych najlepszych dostępnych 
technologii i sytuacją środowiska. W istocie zobowiązał państwa członkowskie 
do prowadzenia takich badań i ocen stanu środowiska.

4.3. ochrona wód

a. akty dotyczące emisji zanieczyszczeń
Wzrastające zużycie detergentów oraz obowiązywanie w państwach 

członkowskich różnych – tworzących przeszkody w handlu – aktów praw-

55 Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczysz-
czeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (OJ L 163 z 14.06.1989 r., 
s. 32); dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmoni-
zacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powo-
dowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu (OJ L 409 z 31.12.1992 r., 
s. 11), dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów 
niebezpiecznych (OJ L 365 z 31.12.1994 r., s. 34).

56  Zb. Orz. 2005, s. I-06159.



Początki wspólnotowego prawa ochrony środowiska 65

nych mających na celu obniżenie ich szkodliwości, spowodowały przyjęcie 
dyrektywy Rady 73/404/EWG z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie zbliże-
nia aktów prawnych państw członkowskich dotyczących detergentów57. Cel 
środowiskowy aktu to  utrzymanie podatności detergentów na biodegradację 
na poziomie 90%. Podstawowym środkiem realizacji celu był zakaz wprowa-
dzania i używania detergentów o niższej niż 90% podatności na biodegradację. 
Do celów badawczych, ustalających poziom biodegradacji, dyrektywa naka-
zała stosowanie metod przewidzianych w innych odnośnych dyrektywach58. 
Określiła też obowiązki dotyczące etykietowania produktów przeznaczonych 
dla konsumentów. Zakres wymaganych informacji był zdecydowanie niewy-
starczający w przypadku konieczności szybkiego określenia składu produktu59.

Dyrektywa ustanowiła komitet dostosowawczy do postępu technicznego, 
opiniujący dla Komisji zmiany usuwające przeszkody techniczne w handlu 
detergentami. Opinia negatywna lub jej brak zobowiązywały Komisję do 
przedstawienia proponowanych działań Radzie, która decyzję musiała podjąć 
większością kwalifikowaną. Takie ukształtowanie procedury wskazywało na 
znaczącą rolę komitetu.

Powołując się na art. 235 traktatu EWG oraz zamieszczony w Pierwszym 
programie działań na rzecz środowiska zapis dotyczący zwalczania zanie-
czyszczenia wód morskich, Rada przyjęła decyzję 75/437/EWG z dnia 3 marca 

57 OJ L 347 z 17.12.1973 r., s. 1. Dyrektywa została uchylona z mocą od 8 października 2005 r. 
przez rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie detergentów (OJ L 104 z 8.04.2004 r., s. 1).

58 Opis metod zawierała wydana równocześnie z dyrektywą 73/404/EWG dyrektywa Rady 
73/405/EWG w sprawie zbliżenia aktów prawnych państw członkowskich odnoszących 
się do metod badania podatności na biodegradację substancji czynnych niejonowych (OJ L 
347 z 17.12.1973 r., s. 53). Dyrektywa została uchylona  z mocą od 8 października 2005 r. 
przez rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie detergentów (OJ L 104 z 8.04.2004 r., s. 1). 31marca 1982 r. Rada przy-
jęła dyrektywę 82/242/EWG w sprawie zbliżenia aktów prawnych państw członkowskich 
dotyczących metod badania zdolności substancji powierzchniowo czynnych niejonowych 
do biodegradacji (OJ L 109 z 22.04.1982 r., s. 1). Akt dotyczy metod badania zdolności 
do biodegradacji substancji określonych w dyrektywie 73/404/EWG za pomocą metod: 
niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej i OECD.

59 Dopiero rozporządzenie (WE) nr 648/2004 zobowiązało do umieszczania na opakowaniu 
detergentu nazwy handlowej, znaku towarowego i pełnego adresu oraz telefonu osoby 
odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu oraz adresu, pod którym dostępny 
jest arkusz danych dotyczących składników. Ponadto rozporządzenie zawierało klauzule 
informującą, że jego przepisy nie naruszają przepisów dyrektywy 67/548/EWG.
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1975 r. w sprawie zawarcia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom 
wód morskich ze źródeł lądowych60. Strony Konwencji zobowiązały się podjąć 
wszelkie możliwe działania, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom morza. 
Pierwszym aktem prawnym wprowadzającym w życie część postanowień 
Konwencji była ramowa dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne 
substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty61. Preambuła 
dyrektywy informuje, że została ona przyjęta w związku z koniecznością 
wspólnego działania państw członkowskich, w celu ochrony wód przed za-
nieczyszczeniami antropogenicznymi.

Akt ma zastosowanie do śródlądowych wód powierzchniowych, wód tery-
torialnych, wewnętrznych wód przybrzeżnych i wód podziemnych. Załącznik 
I zawiera dwa wykazy substancji, określone na podstawie toksyczności, trwa-
łości i bioakumulacji. Od stopnia tych właściwości zależą obowiązki nałożone 
na państwa członkowskie. Zamieszczone w wykazie pierwszym substancje 
mają wysoki stopień wymienionych właściwości i podlegają ustawodawstwu 
wspólnotowemu. Rada zobowiązała się do ustalenia w oparciu o projekt 
Komisji dopuszczalnych wartości norm emisji dla substancji należących do 
tego wykazu62. Na państwa członkowskie nałożony został obowiązek działań 
całkowicie eliminujących te związki, poprzez wprowadzenie pozwoleń zawie-

60 OJ L 194 z 25.07.1975 r., s. 1. Tekst Konwencji stanowi załącznik do decyzji. Rada przyjęła 
również decyzję 87/57/EWG z dnia 28 grudnia 1986 r. w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 
26 marca 1986 r. zmieniającego Konwencję (OJ L 24 z 27.01.1987 r., s. 47).

61 OJ L 129 z 18.05.1976 r., s. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych 
norm jakości polityki wodnej (Dz.Urz. L 348 z 24.12.2008 r., s. 84). Dyrektywa traci moc 
w ciągu 13 lat od wejścia w życie Ramowej dyrektywy wodnej, czyli w grudniu 2013 r.

62 Pierwszym aktem ustalającym normy emisji dla substancji należącej do pierwszego wykazu 
była dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczal-
nych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych (OJ L 81 z 27.03.1982 r., s. 29). Dyrektywa 
została uchylona przez dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej 
(Dz.Urz. L 348 z 24.12.2008 r., s. 84). Do roku 1990 Rada ustaliła dopuszczalne wartości 
emisji dla osiemnastu substancji w pięciu dyrektywach pochodnych (82/176/EWG, 83/513/
EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/220/EWG), a następnie przerwała proces legislacyjny 
w związku z trwającymi działaniami zmierzającymi do przyjęcia zintegrowanego zapobie-
gania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
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rających normy emisji dla zrzutów takich substancji do wód oraz zastosowanie 
emisji zerowej tych substancji w przypadku zrzutów do wód podziemnych. 

W przypadku substancji o niższych stopniach toksyczności, trwałości 
i bioakumulacji (wykaz drugi), państwa zobowiązane zostały do zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód. Środkami do osiągnięcia tego celu są krajowe progra-
my zobowiązujące do uzyskania pozwolenia na zrzut substancji określonych 
w dyrektywach Rady lub krajowe wskaźniki jakości wód i terminy realizacji. 
Trybunał uznał, że programy te muszą obejmować całość terytorium kraju 
oraz uwzględniać wszystkie substancje z wykazu drugiego, jak również mieć 
charakter konkretnego i szczegółowego planowania63. Substancje z drugiego 
wykazu podlegają więc ustawodawstwu krajowemu.

Odbiegając od przyjętej praktyki, akt nie określa terminu transpozycji. 
Komisja zaproponowała niewiążące terminy transpozycji w pismach skierowa-
nych do państw członkowskich, co jest niezbyt skutecznym sposobem usunięcia 
uchybienia. Trybunał Europejski uznał w wyroku dotyczącym braku wdrożenia 
dyrektywy przez Irlandię, że transpozycja powinna być dokonana w „terminie 
rozsądnym”, bowiem dyrektywa, której transpozycja mogłaby zostać zawie-
szona na czas nieokreślony, byłaby pozbawiona sensu i skuteczności64. 

W omawianym okresie Rada przyjęła cztery dyrektywy pochodne do dy-
rektywy 76/464/EWG, dotyczące zrzutu określonych substancji:
• dyrektywę Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie warto-

ści dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu 
do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych65;

• dyrektywę Rady 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie war-
tości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesie-
niu do zrzutów kadmu66;

• dyrektywę Rady 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do 
zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali 
alkalicznych67;

63 Sprawa C-207/07, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Belgii, Zb. Orz. 1999, 
s. I-00275.

64 Sprawa C-282/02, Komisja Wspólnot Europejskich v. Irlandia, Zb. Orz. 2005, s. I-04653.
65 OJ L 81 z 27.03.1982 r., s. 29.
66 OJ L 291 z 24.10.1983 r., s. 1.
67 OJ L 74 z 17.03.1984 r., s. 49.



68 adam erechemLa

• dyrektywę Rady 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. w sprawie 
wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w od-
niesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu (HCH)68.
Akty te mają zbliżoną konstrukcję. Ustalają wartości dopuszczalne dla 

norm emisji; wskaźniki jakości wód w odniesieniu do substancji, której doty-
czą; terminy zapewnienia zgodności z warunkami pozwoleń dla istniejących 
zrzutów; metody referencyjne i procedury monitoringu. Dyrektywa 84/156/
EWG zobowiązuje ponadto państwa do sporządzenie programów dotyczących 
zrzutów rtęci ze źródeł rozproszonych, a dyrektywa 84/491/EWG – do ustalenia 
krajowych wartości dopuszczalnych emisji HCH, jeżeli nie jest możliwe usta-
lenie ich na szczeblu Wspólnoty. Terminy, procedury i wskaźniki zamieszczone 
są głównie w załącznikach do dyrektyw.

Również w celu realizacji przepisów dyrektywy 76/464/EWG Rada 
przyjęła 12 czerwca 1986 r. dyrektywę 86/280/EWG w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do 
zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem I załącznika 
do dyrektywy 76/464/EWG69. Akt ustalił wartości dopuszczalne dla emisji 
substancji w zrzutach z przemysłu, wskaźniki jakości wód w odniesieniu do 
tych substancji, terminy zapewnienia warunków określonych w pozwole-
niach, referencyjne metody pomiarów i procedurę monitoringu. Załącznik I 
do dyrektywy zawiera wskaźniki, wartości i metody mające zastosowanie do 
wszystkich substancji nią objętych. Obszerny załącznik II zawiera postanowie-
nia szczegółowe mające zastosowanie do niektórych substancji, takich jak np. 
DDT. Dyrektywa zobowiązuje państwa do sporządzenia programów w celu 
eliminacji zrzutów substancji wymienionych w załączniku II.

Kompleksową ochronę wód podziemnych, odpowiednią do ówczesnego 
stanu wiedzy, wprowadziła dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 
1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spo-

68 OJ L 274 z 17.10.1984 r., s. 1. Cztery wymienione dyrektywy pochodne zostały uchylone ze 
skutkiem od 22 grudnia 2012 r. przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki 
wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 85/513/
EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. L 348 z 24.12.2008 r., s. 84).

69 OJ L 181 z 4.07.1986 r., s. 16. Dyrektywa uchylona ze skutkiem od 22 grudnia 2012 r. przez 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE.
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wodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne70. Podstawę traktatową 
aktu stanowią art. 100 i 235 traktatu EWG. W preambule przywołano dwa 
pierwsze programy działań Wspólnoty. Z chwilą wejścia w życie tej dyrektywy  
utraciły moc przepisy dyrektywy 76/464/EWG dotyczące wód podziemnych.   

W wykazach I i II zamieszczonych w załączniku znajdują się substancje, 
których akt dotyczy, co ułatwia posługiwanie się nim i dokonywanie zmian. 
Wykaz I zawiera związki o dużym stopniu szkodliwości, np. cyjanki. Państwa 
członkowskie zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań zapobiegających 
wprowadzeniu do wód podziemnych tych substancji. Przyjęte środki ochronne 
państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji, która może w oparciu o nie 
przedłożyć Radzie propozycje zmiany dyrektywy. W wykazie II zamieszczono 
20 niemetali oraz substancje zmieniające smak i zapach wód, toksyczne lub 
trwałe związki organiczne i nieorganiczne. Państwa członkowskie są zobo-
wiązane do ograniczenia wprowadzania tych substancji do wód. Środkiem 
służącym temu celowi jest zezwolenie udzielane na czas określony, pod wa-
runkiem przeprowadzenia badań.

Dyrektywa wprowadziła również indywidualne zezwolenie na zasilanie 
wód podziemnych oraz regulację dotyczącą zrzutów do transgranicznych wód 
podziemnych. Regulacja obejmuje konsultacje z innymi państwami członkow-
skimi, nie dotyczy państw trzecich i sprowadza się do dialogu, z możliwym 
udziałem Komisji. Akt zezwala państwom członkowskim na indywidualne lub 
wspólne podejmowanie środków bardziej rygorystycznych.

Wspólnota w celu kontrolowania i zmniejszania zanieczyszczeń od-
prowadzanych do wód wprowadziła system informacyjny, który najpierw 
obejmował jedynie morza i odprowadzane do nich węglowodory. Pierwotny 
system ukształtowała Rada w decyzji 81/971/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r. 
ustanawiającej wspólnotowy system informacyjny do celów kontroli i reduk-
cji zanieczyszczeń spowodowanych przez węglowodory odprowadzane do 
morza71. System obejmował rejestr środków do zwalczania zanieczyszczeń, 
opisy krajowych oraz wspólnotowych planów zwalczania zanieczyszczeń 
wraz z właściwościami organów. Szczegóły zawierały załączniki do decyzji.

70 OJ L 20 z 26.01.1980 r., s. 43. Dyrektywa traci moc w ciągu 13 lat od wejścia w życie Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej, czyli w grudniu 2013 r. Środki w celu zapobiegania zanieczysz-
czeniom i ochrony wód podziemnych określono w dyrektywie 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich składu (Dz.Urz. L 372 z 22.12.2006 r., s. 19).

71 OJ L 355 z 10.12.1981 r., s. 52.
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Decyzja 81/971/EWG została unieważniona przez decyzję Rady 86/85/
EWG z dnia 6 marca 1986 r. ustanawiającą system informacyjny Wspólnoty 
w celu kontrolowania i zmniejszania zanieczyszczenia spowodowanego przez 
rozlewy węglowodorów i innych substancji szkodliwych na morzu lub na więk-
szych wodach śródlądowych72. Nowa decyzja rozszerzała zakres informacji 
o substancje szkodliwe, inne niż węglowodory, i o rejestr środków interwen-
cyjnych możliwych do wykorzystania w przypadku rozlewu tych substancji 
oraz rejestr środków stosowanych dla wód śródlądowych.

Rozpoczęte na początku XIX w. prace regulacyjne oraz zanieczyszczenia 
doprowadziły w połowie XX w. do wyniszczenia życia w Renie. Oczywiste się 
stało, że poprawę sytuacji może przynieść jedynie współpraca międzynarodo-
wa73. W 1950 r. Szwajcaria, Francja, Niemcy, Luksemburg i Holandia ustano-
wiły Międzynarodową Komisję Ochrony Renu. Jednak skuteczne mechanizmy 
współpracy zostały stworzone dopiero w latach 70. XX w. W grudniu 1976 r. 
podpisana została Konwencja o ochronie Renu przed zanieczyszczeniami che-
micznymi. Rada EWG zatwierdziła przystąpienie do Konwencji oraz umowy 
dodatkowej do umowy dotyczącej Międzynarodowej Komisji Ochrony Renu 
w 1977 r.74 W preambule do decyzji zatwierdzającej Rada odwołuje się do art. 
235 traktatu EWG, Pierwszego programu oraz przepisów dyrektywy 76/464/
EWG. 

Konwencja zobowiązuje państwa-strony do działań eliminujących lub 
zmniejszających zanieczyszczenia rzeki. Eliminacji podlegają szczególnie 
toksyczne, trwałe lub bioakumulujące się substancje, wymienione w załączni-

72 OJ L 77 z 22.03.1986 r., s. 33. Decyzja utraciła moc po wejściu w życie (w dniu opublikowa-
nia) decyzji nr 2850/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2000 r. 
(OJ L 332 z 28.12.2000 r., s. 1).

73 Współpraca międzynarodowa dotycząca żeglugi istniała znacznie wcześniej i rozwinęła się 
w XIX w. Szczególne znaczenie miało ustanowienie przez Kongres wiedeński Centralnej 
Komisji Żeglugi na Renie (CCNR – Central Commission the Navigation of the Rhine). 
Komisja funkcjonuje obecnie na podstawie konwencji z Mannheim z 1868 r., zmienionej 
w 1919 r. przez traktat wersalski. Regulacje państw nadbrzeżnych oparte na tej Konwencji 
obejmują również przepisy zapobiegające zanieczyszczeniom. Regulacji dotyczących Renu 
jest tak dużo, że mówi się o „reńskim acquis”.

74 Decyzja Rady 77/586/EWG z dnia 25 lutego 1977 r. w sprawie zawarcia Konwencji o ochronie 
Renu przed zanieczyszczeniami chemicznymi i umowy dodatkowej do umowy podpisanej 
w Brnie w dniu 29 kwietnia 1963 r. dotyczącej Międzynarodowej Komisji Ochrony Renu 
przed Zanieczyszczeniami (OJ L 240 z 19.09.1977 r., s. 35). Tekst Konwencji i umowy 
dodatkowej stanowią załączniki do decyzji.
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ku I. Substancje wywierające szkodliwy wpływ na środowisko wodne, których 
zrzut do wód Renu ma być zmniejszony, zawiera załącznik II. Strony zobo-
wiązały się do wprowadzenia pozwoleń na zrzuty substancji wymienionych 
w załączniku I oraz wprowadzenia środków ograniczających zrzuty substancji 
z załącznika II, w tym krajowych programów zmniejszenia zanieczyszczeń. 

Powołując się na art. 235 traktatu EWG, zapisy Pierwszego programu 
działań na rzecz ochrony środowiska oraz przepisy dyrektywy 76/464/EWG, 
Rada 25 lipca 1977 r. podjęła decyzję 77/585/EWG w sprawie zawarcia Kon-
wencji o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem i Protokołu 
dotyczącego zapobiegania zanieczyszczeniu Morza Śródziemnego przez zata-
pianie odpadów ze statków i samolotów75. Równoczesne przyjęcie Konwencji 
i Protokołu wynikało z treści art. 23 Konwencji, zgodnie z którym jej stroną 
można zostać tylko z równoczesnym przyjęciem przynajmniej jednego proto-
kołu76. Konwencja została przyjęta w następstwie ustanowienia w 1975 r. przez 
szesnaście krajów basenu Morza Śródziemnego i Wspólnoty, pod patronatem 
UNEP, planu działania dla obszaru śródziemnomorskiego77. Plan został zmie-
niony w 1995 r.78, a strony przyjęły wówczas zmienioną wersję Konwencji79.  

75 OJ L 240 z 19.09.1977 r., s. 1. Tekst Konwencji: OJ L 240 z 19.09.1977 r., s. 3. Tekst Pro-
tokołu: OJ L 240 z 19.09.1977 r., s. 13. Obecnie stronami Konwencji są: Unia Europejska, 
Włochy, Grecja, Hiszpania, Francja, Słowenia, Malta i Cypr oraz 14 innych krajów śród-
ziemnomorskich nienależących do UE.

76 Rada podjęła w omawianym okresie kolejne decyzje dotyczące przyjęcia Protokołów do 
Konwencji: decyzja Rady 81/420/EWG z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie zawarcia Proto-
kołu dotyczącego współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami 
i innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach (OJ L 162 z 19.06.1981 r., 
s. 4), decyzja Rady 83/101/EWG z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie zawarcia Protokołu 
dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniami ze źródeł lądowych 
(OJ L 67 z 12.03.1983 r., s. 1), decyzja Rady 84/132/EWG z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie 
zawarcia Protokołu dotyczącego specjalnych obszarów chronionych na Morzu Śródziemnym 
(OJ L 68 z 10.03.1984 r., s. 36).

77 Tekst Planu w języku angielskim: http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/MAPPha-
seI_eng.pdf; dostęp: 6.12.2011 r.

78 Tekst Planu w języku angielskim: http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/MAPPhase-
II_eng.pdf; dostęp: 6.12.2011 r.

79 Decyzja Rady 1999/802/WE z dnia 22 października 1999 r. w sprawie przyjęcia zmienionej 
Konwencji (OJ L 322 z 14.12.1999 r., s. 32). Konwencja obecnie nosi tytuł „Konwencja 
o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego”; określana 
jest często jako „konwencja barcelońska”.
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Konwencja zachęca do: wprowadzania spójnych z jej treścią umów o za-
sięgu regionalnym, chroniących Morze Śródziemne przed zanieczyszczeniem, 
utworzenia systemu współpracy i monitorowania oraz określenia zasad odpo-
wiedzialności za zanieczyszczenia. Strony zobowiązały się do podejmowania 
wszelkich działań na rzecz ochrony Morza Śródziemnego, przewidzianych 
w Konwencji i przyszłych protokołach, oraz wspierania działań podejmowa-
nych w tym zakresie przez organy międzynarodowe. Podstawowym środkiem 
ochronnym wprowadzonym przez Protokół jest bezwzględny zakaz zatapiania 
w tym akwenie odpadów lub innych materiałów wymienionych w załączniku I. 

W 1984 r. Rada, odwołując się do trzech pierwszych programów działań 
Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska, podjęła decyzję 84/358/EWG 
z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej współ-
pracy w dziedzinie postępowania w przypadkach zanieczyszczenia Morza 
Północnego olejami i innymi substancjami niebezpiecznymi80. Strony Umo-
wy zobowiązały się do ustanowienia wytycznych dla działań operacyjnych 
oraz informowania o krajowych działaniach związanych z ograniczaniem 
zanieczyszczania wód morskich. Ponadto zobowiązały się do przekazywania 
zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach zagrażających zanieczysz-
czeniem ich wybrzeża. Na wypadek zanieczyszczenia ustanowiono procedurę 
wzajemnej, odpłatnej pomocy.

b. regulacje dotyczące jakości wód
Lata 1975–1980 to pierwszy okres, w którym systematycznie tworzono 

prawo określające wymaganą jakość wód. Przyjęto wówczas:
• dyrektywę Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącą wy-

maganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyski-
wania wody pitnej w państwach członkowskich81; wymagania określone 
w akcie musiały spełniać, po uzdatnianiu, słodkie wody powierzchniowe 
wykorzystywane lub przewidziane do wykorzystania do poboru wody 
pitnej;

80 OJ L 188 z 16.07.1984 r., s. 7; tekst umowy: s. 9. Zmiany Umowy Rada zatwierdziła decyzją 
93/540/EWG z dnia 18 października 1993 r. (OJ L 263 z 22.10.1993 r., s. 51).

81 OJ L 194 z 25.07.1975 r., s. 26. Dyrektywa utraciła moc po 7 latach od wejścia w życie 
dyrektywy 2000/60/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (OJ 
L 327 z 22.12.2000 r., s. 1).
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• dyrektywę Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącą jakości 
wody w kąpieliskach82, w której przyjęto wskaźniki chemiczne, fizyczne 
i mikrobiologiczne dla wód w kąpieliskach;

• dyrektywę Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości 
słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania 
życia ryb83; celem aktu jest ochrona lub poprawa jakości wód słodkich 
będących środowiskiem życia ryb, zapewniających naturalną różnorod-
ność gatunków;

• dyrektywę Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie 
wymagań jakości wód, w której żyją skorupiaki84; akt wyznacza wskaź-
niki fizyczne, chemiczne i biologiczne mające zastosowanie do wód wy-
magających ochrony lub poprawy dla utrzymania rozwoju skorupiaków 
i mięczaków;

• dyrektywę Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnoszącą się do ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi85, która określała nor-
my jakości wody, jakie powinny być osiągnięte w ciągu pięciu lat; pań-
stwa mogły wyjątkowo prosić Komisję o dłuższy termin dostosowania. 
Dyrektywa ta wprowadziła nowe, wystarczające regulacje, pozwalające 
domniemywać konsumentom, że woda znajdująca się w jakiejkolwiek 
części krajowego systemu dostaw jest zdrowa i czysta86. 
Dla pięciu wymienionych dyrektyw podstawę traktatową stanowiły ar-

tykuły 100 i 235 traktatu EWG. Dwie pierwsze przywołują w preambułach 
Pierwszy program działań, a trzy następne – Pierwszy i Drugi program. 

82 OJ L 31 z 5.02.1967 r., s. 1. Dyrektywa będzie uchylona od dnia 31 grudnia 2014 r. przez 
dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą 
zarządzania jakością wody w kąpieliskach  i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz.Urz. 
L 64 z 4.03.2006 r., s. 37).

83 OJ L 222 z 14.08.1978 r., s. 1. Dyrektywa uchylona przez dyrektywę 2006/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymaga-
jących ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz.Urz. L 264 z 25.09.2006 r.). 
Dyrektywa 2006/44/WE jest ujednoliconą wersją dyrektywy 78/659/EWG i jej kolejnych 
zmian.

84 OJ L 281 z 10.11.1979, s. 47. Dyrektywa utraci moc w ciągu 13 lat od wejścia w życie 
dyrektywy 2000/60/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.

85 OJ L 229 z 30.08.1980 r., s. 30. Dyrektywa straciła moc w ciągu 5 lat od wejścia w życie 
dyrektywy Rady (98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych 
do spożycia (OJ L 330 z 5.12.1998 r., s. 32).

86 L. Krämer, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, London 2012, s. 259.
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Preambuły wskazują na różnice w regulacjach państw członkowskich i na 
konieczność ich harmonizacji, ze względu na warunki konkurencji, ochrony 
zdrowia i ochrony wód. 

Wymienione dyrektywy zawierają normy nakazane i zalecane, podając 
w przypadku tych pierwszych terminy ich wprowadzenia. Dyrektywy 75/440/
EWG, 78/659/EWG i 79/923/EWG wprowadziły krajowe plany lub programy 
służące osiągnięciu pożądanej jakości wód. Wartości dotyczące poziomów 
zanieczyszczeń określone są w załącznikach rozbudowywanych w kolejnych 
dyrektywach, przede wszystkim wykazujących nowe zanieczyszczenia. 

Wszystkie wymienione dyrektywy zezwalają na wprowadzenie bardziej 
rygorystycznych regulacji krajowych. Niektóre opisują metody referencyjne 
oraz systemy monitorowania , jak również wprowadzają możliwość okresowej 
derogacji od dyrektywy z powodu warunków naturalnych, geograficznych lub 
katastrof żywiołowych. Trzy dyrektywy (76/160/EWG, 78/659/EWG i 80/778/
EWG) ustanowiły komitety właściwe do zmian związanych z postępem tech-
nicznym. Dyrektywy 76/160/EWG, 78/659/EWG i 79/923/EWG wprowadzają 
elementy współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi. 

Z czasem do oceny poziomów zanieczyszczeń rzek i cieków wodnych we 
Wspólnocie konieczne stało się ustanowienie jednolitego systemu monitoringu 
i wymiany informacji. System taki powstał na mocy decyzji Rady 77/795/
EWG z dnia 12 grudnia 1977 r. ustanawiającej wspólną procedurę wymiany 
informacji dotyczących jakości słodkich wód powierzchniowych we Wspólno-
cie87. W preambule decyzji uznano system za narzędzie pozwalające określić 
długoterminowe tendencje w zakresie zmiany jakości wód i postępy wynikające 
ze stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych oraz stanowiące element 
światowego monitoringu środowiska. 

5. Ustalenia końcowe

1. Pierwsze akty wspólnotowego prawa ochrony środowiska powstawały 
w okresie braku kompetencji Wspólnot do działań w tym obszarze. Za 
podstawę traktatową przyjmowano przepisy traktatu EWG, upoważniające 
Radę do działań harmonizujących prawo i realizujących cele wspólnego 

87 OJ L 334 z 24.12.1977 r., s. 29. Decyzja utraciła moc w ciągu 7 lat od wejścia w życie 
Ramowej dyrektywy wodnej. 
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rynku. Swoiste uzupełnienie podstawy traktatowej stanowiło odwoływanie 
się w preambułach aktów do programów działań na rzecz ochrony środo-
wiska. Z przyjmowanych w przedstawionym okresie aktów największą 
ilość stanowiły dyrektywy, a znacznie mniejszą – decyzje dotyczące przy-
stąpienia do umów międzynarodowych lub tworzenia systemu wymiany 
informacji i rozporządzenia. W obszarach ochrony powietrza i wód przyjęto 
dyrektywy ramowe, których treść uzupełniają i uszczegóławiają dyrektywy 
pochodne. Większość aktów ustanawia komitety właściwe do opiniowania 
zmian związanych z postępem naukowym i technicznym.

2. Przedmiotem aktów chroniących powietrze są:
• jakość paliw regulowana przez normy zawartości substancji wpro-

wadzanych do powietrza podczas spalania, a więc pośrednio poziom 
emisji;

• ochrona warstwy ozonowej realizowana przez reglamentację zdolno-
ści produkcyjnej zakładów wytwarzających najważniejsze gazy ma-
jące niekorzystny wpływ na tę warstwę;

• normy imisji podzielone często na wartości dopuszczalne i zalecane, 
kontrolowane przez system monitoringu realizowany z wykorzysta-
niem referencyjnych metod pomiarów;

• procedury wymiany informacji o zanieczyszczeniach realizowane 
przez państwa członkowskie i tworzące wspólnotowy system infor-
macji o zanieczyszczeniach powietrza;

• ochrona przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, której środkami 
realizacyjnymi są pozwolenia na funkcjonowanie zakładu i strategie 
dostosowujące zakłady; system wydawania pozwoleń oraz strategie 
wymagały uwzględniania najlepszych dostępnych technik.

3. Przedmiotem aktów dotyczących wód jest ochrona przed zanieczyszcze-
niami oraz jakość różnych rodzajów wód. Środkami ochrony są: zakazy 
zrzutów, normy jakości produktów mogących zanieczyszczać wody, 
normy emisji dla substancji o dużym stopniu toksyczności, trwałości 
i bioakumulacji, wskaźniki jakości wód, pozwolenia stosowane przez 
państwa i monitoring. W celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem 
substancji o niższej szkodliwości wprowadzono krajowe programy ochro-
ny uwzględniające pozwolenia na zrzut. Załączniki do aktów zawierają 
substancje podzielone według stopnia szkodliwości. Niektóre akty wpro-
wadzają elementy współpracy transgranicznej. 
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4. Dyrektywy w większości składają się z kilku lub kilkunastu artykułów, 
a ich uzupełninie stanowią załączniki, których objętość zwiększa się z cza-
sem, wraz z postępem naukowym i technicznym. Części deklaratywne 
aktów (preambuły) skonstruowane są standardowo; zawierają podstawę 
traktatową (umocowanie), odwołanie do programów i innych aktów oraz 
motywy przyjęcia aktu. W częściach normatywnych aktów używane są 
wyrażenia odpowiednie dla ich wiążącego charakteru oraz wyrażenia 
charakterystyczne dla sektora. Dyrektywy były zmieniane najczęściej po 
kilku latach od promulgacji, sporadycznie wcześniej (dyrektywa 67/548/
EWG). Wśród wymienionych nie ma dyrektyw, które zostałyby uchylone 
bez zastąpienia innym aktem. Dyrektywy były uchylane i zastępowane 
przez kolejne dyrektywy i w wyjątkowych przypadkach (67/548/EWG, 
73/404/EWG, 73/405/EWG) przez rozporządzenia. Niektóre dyrektywy 
obowiązywały lub obowiązują (po zmianach) przez kilkadziesiąt lat. Część 
wprowadza procedury współpracy z innymi państwami członkowskimi. 
Akty nie wymagają od państw członkowskich wprowadzenia sankcji za 
ich nieprzestrzeganie.

5. W przedstawionym okresie Wspólnota przystąpiła do wielu umów między-
narodowych, szczególnie chroniących środowisko wodne. Przedmiotem 
tych umów jest niekiedy zapewnienie zdolności połowowej, natomiast 
ochrona zasobów środowiska stanowi środek realizacyjny. Decyzje Rady 
o przystąpieniach do konwencji są krótkie i zawierają zazwyczaj podstawę 
traktatową, uzasadnienie przystąpienia i właściwą (konstruktywną) treść 
decyzji.

6. Dyrektywy wprowadzają zasadę „zanieczyszczający płaci”, zasadę pre-
wencji i zasadę ostrożności, przy czym ta ostatnia jest podstawą przyjęcia 
przede wszystkim zalecanych wartości imisji. Z zapisów w preambułach 
wynika, że akty są również zgodne z zasadą subsydiarności.

7. Dokonanie uogólnień i określenie tendencji rozwojowych prawa ochrony 
środowiska w przedmiotowym okresie wymaga analizy aktów dotyczą-
cych innych sektorów ochrony, szczególnie ochrony przyrody i ochrony 
przed odpadami oraz pierwszej dyrektywy dotyczącej ocen oddziaływania 
na środowisko. Pozwoli to również na określenie różnic i podobieństw 
środków stosowanych w poszczególnych sektorach.
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W dalszym etapie należałoby przedstawić i ocenić rozwój prawa ochrony 
środowiska w okresie po wejściu w życie Jednolitego aktu europejskiego, 
szczególnie w kontekście rozwoju zasad tego prawa.
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the origins of the commUnity environmental law

(S u m m a r y)

This paper presents the first acts of the Community environmental protection law, adopted 
before the introduction of the Single European Act to protect air and water. It also includes 
acts concerning other areas of Community policies that influence the environment, as well as 
international conventions. It discusses the drafting process for the acts, their scope, duration, 
as well as the institutions and measures introduced in them. Acts relating to the protection of 
air and water are arranged chronologically. Final considerations concern the lack of a direct 
treaty basis for introducing new acts to protect air and water, the solutions implemented due to 
this situation, the detailed scope of the directives, the characteristics of the introduced acts and 
their duration. They also list the rules of environmental protection laws included in these acts.

The author also suggests the scope of further studies which would allow for formulating 
general conclusions and determining the development trends in the environmental law in the 
period in question.
Keywords: community law, environmental protection law, water protection, air protection


