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PL

PL

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE LEPSZEGO WDRAŻANIA
POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Niniejszy załącznik zawiera podsumowanie działań priorytetowych zawartych w 28 sprawozdaniach
krajowych dotyczących przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska1.
Państwo (państwa)
członkowskie

Działania priorytetowe
Środki na rzecz osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym
 Wzmocnić ramy polityki, aby przyspieszyć proces przestawiania wszystkich
sektorów na gospodarkę o obiegu zamkniętym, np. w odniesieniu do
oszczędności energii i wody, zmniejszenia ilości odpadów, recyklingu
materiałów lub korzystania z rynku surowców wtórnych.


Przyjąć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, które zachęcają do wdrażania
środków na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami i zwiększonego
recyklingu, poprawiania wyników w zakresie ekoinnowacji oraz inwestowania
w ekologiczne produkty i usługi.

Gospodarowanie odpadami
 Wprowadzić nowe strategie, w tym instrumenty gospodarcze, w celu dalszego
wdrażania hierarchii postępowania z odpadami, tj. promować działania
zapobiegawcze oraz zwiększyć ekonomiczną atrakcyjność ponownego użycia
i recyklingu, a także kontynuować wdrażanie istniejących strategii.

AT, BG, CY, CZ, DE, EL,
EE, ES, HR, HU, IE, LV,
MT, PL, PT, RO, SK

AT, CY, EL, HU, IT, MT,
NL, RO, SK

AT, BG, CY, DE, DK,
EE, FI, IE, IT, LT, LU,
LV, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, UK



Poprawić funkcjonowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
zgodnie z ogólnymi minimalnymi wymogami określonymi w dyrektywie
ramowej w sprawie odpadów.

AT, CY, CZ, EE, EL, ES,
HR, HU, IT, LT, LV, MT,
PL, RO, SI, SK, UK



Odejść od spalania odpadów nadających się do ponownego użycia i recyklingu
poprzez stopniowe znoszenie dotacji do spalania lub wprowadzenie podatku od
spalania. Przeznaczyć dochody z tego tytułu na środki na rzecz poprawy
gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

AT, BE, CZ, DE, DK, EE,
FI, IE, LT, LU, NL, PL,
PT, SE



Wprowadzić lub stopniowo zwiększać podatki od składowania odpadów w celu
stopniowego wyeliminowania składowania odpadów nadających się do
recyklingu i do odzysku. Zharmonizować regionalne podatki od składowania
odpadów. Przeznaczyć dochody na środki na rzecz poprawy gospodarowania
odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

CY, CZ, EL, ES, HR, HU,
IT, LT, LV, MT, RO, SI,
SK, UK



Skoncentrować się na wypełnianiu obowiązku selektywnego zbierania, aby
zwiększyć współczynniki recyklingu, w tym zbieranie bioodpadów. Opracować
i wdrożyć minimalne normy w zakresie usług lub programy wsparcia dla gmin.

BG, CY, CZ, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IT,
LT, LV, MT, PL, PT, RO,
SI, SK, UK



Uzupełnić lub zaktualizować plan/plany gospodarki
program/programy zapobiegania powstawaniu odpadów.

ES, FR



Priorytetowo
potraktować
niespełniających wymogów.



Ograniczyć budowanie infrastruktury przeznaczonej do przetwarzania odpadów
resztkowych, takich jak zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów, spalarnie i składowiska.

CZ, EL, LT, PL, SK



Zapewnić zgodność statystyk odpadów z wytycznymi Eurostatu. Dostarczać
aktualne dane na temat gospodarowania odpadami i poprawić ich spójność.

CZ, IE, SI

1

W każdym sprawozdaniu krajowym działania priorytetowe przedstawiono zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja
Europejska, aby zapewnić równie traktowanie wszystkich państw członkowskich. Aby zapewnić porównywalność, w niniejszym
załączniku przedstawiono wszystkie działania priorytetowe w podziale na grupy państw członkowskich, które otrzymały zbliżone
zalecenia. W związku z tym sformułowania zawarte w załączniku mogą być mniej szczegółowe niż sprawozdania krajowe.

zamykanie

odpadami

i rekultywowanie

1

lub

składowisk

BG, CY, EL, ES, IT, PL,
RO, SI, SK

Przyroda i różnorodność biologiczna


Dokończyć proces wyznaczania obszarów Natura 2000, w tym na obszarach
morskich oraz ustalić jasno zdefiniowane cele w zakresie ochrony i konieczne
środki ochronne w odniesieniu do wszystkich obszarów Natura 2000, najlepiej
w ramach planów zadań ochronnych lub równoważnych instrumentów.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI,
HR, HU, IE, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK



Zapewnić, aby plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 były
skutecznie wdrażane przy użyciu wystarczających zasobów administracyjnych
i finansowych.

BG, EE, ES, EL, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT,
RO, SI, SK



Opracować i propagować inteligentne i ujednolicone podejścia do wdrażania,
w szczególności w odniesieniu do odpowiednich procedur oceny oraz procedur
udzielania pozwoleń dotyczących gatunków, zapewniając dostępność niezbędnej
wiedzy i danych oraz wzmacniając komunikację z zainteresowanymi stronami.

BG, CY, EE, EL, HU, IT,
LT, PT, RO, SI



Zapewnić odpowiednie egzekwowanie zakazów polowania na chronione gatunki
ptaków lub ich odławiania.

CY, ES, IT, MT



Poprawić włączenie kwestii różnorodności biologicznej do innych obszarów
polityki (w szczególności rolnictwa, jak również rybołówstwa, urbanistyki
i planowania infrastruktury oraz turystyki) i promować lepszą komunikację
między podmiotami. W stosownych przypadkach unikać dalszej fragmentacji
siedlisk i podjąć środki mające na celu przywrócenie łączności ekologicznej.

CZ, DE, DK, EL, ES, FI,
FR, HR, LU, NL, PT, SK

Wzmocnić zachęty dla leśników i rolników do zapewniania lepszej ochrony
siedlisk w lasach i na użytkach zielonych. Zapewnić zrównoważoną gospodarkę
leśną i promować wydajne wykorzystywanie biomasy.

FI, LT, LV, PL, SE, SK

Wspierać prace prowadzone w zakresie zrównoważonego partnerstwa na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz środków
przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia tej zmiany w niektórych
regionach najbardziej oddalonych oraz w krajach i na terytoriach zamorskich.

FR, UK

Wspierać mapowanie i ocenę ekosystemów i ich usług oraz ocenę i rozwój
w zakresie systemów rozliczania kapitału naturalnego.

AT, BE, CZ, DK, EE,
HU, PT, SE, SK







Inwazyjne gatunki obce
 Przyjąć przepisy krajowe w celu spełnienia zobowiązań określonych
w rozporządzeniu w sprawie inwazyjnych gatunków obcych oraz zawiadomić
o tym Komisję. Dostarczać odpowiednich danych.


Zgłosić wykaz inwazyjnych gatunków obcych lub planowane środki ich
eliminacji w danym państwie. Wdrożyć środki, jeżeli nie istnieją. W stosownych
przypadkach zbadać przyczyny wyraźnych braków w danych i sposoby
usprawnienia systemu nadzoru.

Ochrona obszarów morskich2
 Zapewnić terminowe zgłaszanie poszczególnych elementów przewidzianych
w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej, które mają być częścią
przyszłych ocen Komisji.

AT, BE, CZ, EL, IE, PT,
RO, SE, SK, UK

CZ, DE, DK, EL, ES, FR,
HU, PT

DK, EE, EL, HR, LT, RO,
SI



Określić dobry stan środowiska lub ustalić ramy czasowe osiągnięcia dobrego
stanu środowiska. Wyznaczyć cele, jeżeli nie istnieją.

BG, DE, ES, FI, IE, IT,
LV, MT, NL, PL, PT, SE,
UK



Przekazywać więcej informacji na temat środków na rzecz osiągnięcia dobrego
stanu środowiska, ustanowić większą liczbę środków, które mają bezpośredni
wpływ na presje, oraz określić wyniki ilościowo pod kątem przewidywanego
ograniczenia presji.

BE, BG, CY, DE, ES, FR,
IE, IT, LV, MT, NL, PL,
PT, SE, UK



Zapewnić współpracę na szczeblu regionalnym z państwami członkowskimi,

BE, BG, CY, DE, ES, FI,

2

Kilka państw członkowskich z opóźnieniem zgłosiło środki na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy ramowej
w sprawie strategii morskiej. W przypadku tych państw zastosowanie mają tylko pierwsze działania priorytetowe, ponieważ brakuje
wystarczających danych, aby ocenić postępy od 2017 r. i określić nowe wyzwania.

2

które mają dostęp do tego samego regionu (podregionu) morskiego, aby
rozwiązać problem dominujących presji.

3

IE, IT, LV, PT, SE, UK



Zapewnić bezzwłoczne wdrożenie programu monitorowania w poszczególnych
państwach członkowskich i składanie sprawozdań w tym zakresie w określonym
terminie.

Jakość powietrza
 Przy opracowywaniu odpowiednich krajowych programów ograniczania
zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) podjąć działania w celu zredukowania
głównych źródeł emisji i spełnienia wszystkich norm jakości powietrza.

BG, CY, ES, FR, IE, IT,
LV, MT, PL, UK

Wszystkie
państwa
członkowskie



Przyspieszyć redukcję emisji i stężeń cząstek stałych (PM2,5 i PM10) poprzez
zmniejszenie emisji z produkcji energii i wytwarzania ciepła przy użyciu paliw
stałych. Promować wykorzystywanie wydajnych i ekologicznych systemów
lokalnego ogrzewania oraz energooszczędnego budownictwa.

AT, BG, CZ, DE, EL, ES,
FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SE, SI, SK



Ograniczyć wykorzystywanie węgla do ogrzewania domowego, aby zmniejszyć
emisje zanieczyszczeń powietrza, bazując np. na inicjatywie na rzecz regionów
górniczych w procesie transformacji.

BG, CZ, EL, HU, PL, RO,
SK



Przyspieszyć redukcję emisji tlenku azotu (NOx) i stężeń dwutlenku azotu (NO2)
poprzez dalsze ograniczanie emisji z transportu, w szczególności na obszarach
miejskich. Może to również wymagać proporcjonalnych i ukierunkowanych
ograniczeń w zakresie dostępu pojazdów do obszarów miejskich lub zachęt
podatkowych.

AT, BE, BG, CZ, DE, EL,
ES, FR, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, UK



Zredukować emisje amoniaku (NH3), np. dzięki wprowadzeniu niskoemisyjnych
technik rolniczych lub rozszerzeniu ich stosowania.

AT, DE, DK, ES, HR, IE



Zredukować emisje niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)
(w stosownych przypadkach, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi obecnie
krajowymi pułapami emisji).

DE, HU, IE, LU

Ulepszyć i usprawnić sieć monitorowania jakości powietrza oraz zapewnić
terminowe zgłaszanie danych na temat jakości powietrza.

BE, BG, EL, IT, LU, RO,
SI, SK



Emisje przemysłowe
 Przeprowadzić przegląd zezwoleń i usprawnić procesy kontroli lub
egzekwowania przepisów, aby spełnić wymogi określone w niedawno przyjętych
konkluzjach dotyczących BAT.


Wdrożyć środki na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza lub wody,
które ma związek z emisjami z instalacji w co najmniej jednym z następujących
sektorów: energetyka, intensywny chów drobiu i świń, działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów, huty żelaza i stali.

Wszystkie
członkowskie

państwa

BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FI, HR, HU, IE, IT,
LU, LV, NL, PT, RO, SK,
UK

Hałas


Opracować brakujące plany działania w sprawie hałasu.

BE, CY, CZ, DE, EL, ES,
FR, IT, PL, PT, RO, SE,
SK



Opracować brakujące mapy hałasu.

BE, EL, ES, IT, PT, RO,
SK

Jakość wody i gospodarka wodna


Usprawnić monitorowanie i ocenę wszystkich istotnych elementów jakości we
wszystkich kategoriach wód zgodnie z ramową dyrektywą wodną.

BG, CY, CZ, DE, DK,
EE, FI, HR, HU, LV, MT,
PL, PT, RO, SE, SI, UK



Zapewnić terminowe przyjęcie planów gospodarowania wodami w dorzeczu lub
terminowe składanie sprawozdań w tym zakresie zgodnie z ramową dyrektywą
wodną.

AT, ES, EL, IE, LT



Zapewnić terminowe przyjęcie planów zarządzania ryzykiem powodziowym
zgodnie z dyrektywą powodziową.

ES, EL, IE



Zapewnić, aby skutecznie zajęto się kwestią zanieczyszczenia wody
spowodowanego m.in. przez rolnictwo zgodnie z dyrektywą azotanową lub
z ramową dyrektywą wodną.

AT, BE, CY, CZ, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
IT, LT, MT, NL, PL, PT,

4

SE, SI, SK, UK


Wdrożyć dalsze środki w zakresie zanieczyszczenia chemicznego (opracowanie
zróżnicowanego podejścia do poszczególnych substancji / zapewnienie, by
programy działań opierały się na wiarygodnej ocenie presji).

BE, NL

Wdrożyć dalsze środki, aby zapewnić dobry stan ilościowy / przepływy
hydrobiologiczne zgodnie z ramową dyrektywą wodną (m.in. poprzez
zapewnienie, by pobory wody podlegały skutecznym zezwoleniom, pomiarom
i kontrolom).

CY, ES, HU, IT, MT, PL,
PT



Podjąć działania w celu zapewnienia wdrożenia środków, które służą
przeciwdziałaniu presjom hydromorfologicznym.

SI



Podjąć działania w celu ujednolicenia różnych podejść regionalnych,
w szczególności do określania znaczenia presji w związku z ramową dyrektywą
wodną.

IT



Zapewnić, by projekty, które mogą wpłynąć na stan jednolitych części wód,
zostały poddane dokładnej ocenie i uzasadnione zgodnie z wymogami ramowej
dyrektywy wodnej (art. 4 ust. 7).

BG, LU, PL, PT, RO, SE,
SK



Podjąć kroki, aby zwiększyć udział społeczeństwa w działaniach i czynne
zaangażowanie zainteresowanych stron (plany gospodarowania wodami
w dorzeczu / plany zarządzania ryzykiem powodziowym).

NL, SI, SK, UK



Podjąć działania, aby wyjaśnić metodę ustalania priorytetów w odniesieniu do
środków, w tym sposób wykorzystania oceny kosztów i korzyści względem
planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

AT, BE, BG, CZ, DE, EE,
ES, HR, HU, LU, LV, MT



Podjąć działania, aby systemowo uwzględniać możliwość wdrażania rozwiązań
opartych na zasobach przyrody w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego.

CY



Podjąć działania, aby zwiększyć znaczenie aspektów dotyczących zmiany
klimatu w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym ich koordynację
z krajową strategią przystosowania się do zmiany klimatu.

FI, IT, LV

Podjąć działania, aby usprawnić proces włączania kolejnych etapów cyklu
zarządzania ryzykiem powodziowym do planu zarządzania ryzykiem
powodziowym.

DK, FR, PL, PT, RO



Podjąć kroki w celu zwiększenia koordynacji planów zarządzania ryzykiem
powodziowym z planami gospodarowania wodami w dorzeczu.

SE



Podjąć kroki, aby wyjaśnić status prawny planu zarządzania ryzykiem
powodziowym.

LT



Niezwłocznie ukończyć wdrażanie dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych w odniesieniu do wszystkich aglomeracji. Priorytetowo traktować
inwestycje w oczyszczalnie ścieków komunalnych, w tym dzięki skutecznemu
wykorzystywaniu finansowania UE, jeżeli jest ono dostępne.

BG, CY, EL, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, PL, PT, RO, SI, SK





Finansowanie i inwestycje w obszarze ochrony środowiska
 Zapewnić odpowiednie finansowanie, w tym poprzez uruchamianie inwestycji
i wykorzystywanie funduszy UE, aby zmierzyć się z głównymi wyzwaniami
w zakresie ochrony środowiska, przed jakimi stoją poszczególne państwa.


Poprawić zdolność do skutecznego wykorzystywania funduszy UE na rzecz
środowiska, w tym do przygotowania się na następny okres finansowania
przypadający na lata 2021–2027.

Informacje, udział społeczeństwa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 Poprawić dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług poprzez
stworzenie silniejszych powiązań między portalami INSPIRE poszczególnych
państw, a także określić i udokumentować wszystkie zbiory danych
przestrzennych potrzebnych do wdrożenia prawa ochrony środowiska oraz
udostępnić innym organom publicznym i społeczeństwu dane i dokumenty co
najmniej w formie nieostatecznej za pośrednictwem usług cyfrowych

5

AT, BG, DE, EL, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, NL, PT,
RO, SE, SI, UK
CZ, EE, EL, HR, LT, LV,
PL, RO, SK

Wszystkie
członkowskie

państwa

przewidzianych w dyrektywie w sprawie INSPIRE.


Ułatwić udział społeczeństwa we wdrażaniu prawodawstwa UE w zakresie
ochrony środowiska.

BE, CZ, HU, LT, PL, RO,
SI



Zapewnić organizacjom pozarządowym legitymację procesową do wnoszenia –
w stosownych przypadkach – skarg w sprawach związanych ze środowiskiem
bez konieczności ponoszenia wygórowanych kosztów.

BG, CY, FI, HR, HU, IE,
LT, LU, MT, PL, RO



Skuteczniej informować
sprawiedliwości.

AT, BE, CY, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, IE, IT, LU,
LV, MT, NL, PT, RO, SE,
SK, UK

obywateli

o prawie

Zapewnienie zgodności
 Skuteczniej informować społeczeństwo
i egzekwowaniu zgodności z wymogami.

do

dostępu

o propagowaniu,

do

wymiaru

monitorowaniu

Wszystkie
członkowskie

państwa



Przekazywać więcej informacji na temat współpracy osób, które zajmują się
przestępstwami przeciwko środowisku.

AT, BE, BG, DK, EL,
HR, HU, IE, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, SE, SI, SK,
UK



Poprawić zabezpieczenie finansowe do celów zobowiązań, o których mowa
w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ELD), a także
poprawić jakość wytycznych związanych z ELD oraz gromadzenie
i publikowanie informacji na temat szkód w środowisku naturalnym.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, FI, FR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, RO, SE,
SI, SK, UK



Publikować informacje na temat wyników działań podejmowanych w celu
egzekwowania przepisów i działań następczych, podejmowanych w celu
wykrycia naruszeń zasady wzajemnej zgodności w odniesieniu do azotanów
i ochrony przyrody.

AT, BE, BG, CY, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK, SI, UK

Skuteczność organów administracji ds. ochrony środowiska
 Kontynuować działania na rzecz poprawy ogólnego zarządzania środowiskiem
(w tym przejrzystości, udziału obywateli, zgodności z przepisami
i egzekwowania przepisów oraz zdolności administracyjnych i koordynacji).

Wszystkie
członkowskie



Ukończyć transpozycję zmienionej dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko (OOŚ).

DE, LT



Rozwiązać problem fragmentacji na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez
opracowanie lepszych mechanizmów koordynacji w dziedzinie środowiska.

EL, ES, IT



Kontynuować działania w celu usprawnienia procedur oceny oddziaływania na
środowisko.

BE, CZ, HR

państwa

Umowy międzynarodowe


Przystąpić do stosownych wielostronnych umów środowiskowych poprzez
podpisanie i ratyfikowanie pozostałych umów tego rodzaju.
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AT, BE, CY, CZ, EL, ES,
FR, IE, IT, LT, LV, MT,
PL, PT, RO, SI, SK

