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Ocena skutków międzynarodowych  
Komisja Europejska 

Ramowa Dyrektywa 
Wodna 

Ramowa 
Dyrektywa 

w sp. 
Odpadów 

Dyrektywy Siedliskowa i 
Ptasia 

Dyrektywa 
Seveso II 

Dyrektywa w sp. 
składowania odpadów 

Dyrektywa 
IPPC/IED 

Dyrektywa w sp. 
wychwytywania i 
składowania CO2 

strategie, 
legislacja 

Polityka,  

Plany i programy 
(publiczne) 

Dyrektywa SOOŚ (2001/42) 

Projekty(publiczne i prywatne) 

Dyrektywa OOŚ 

(skodyfikowana 2011/92/EU) 



Wielorakość ocen 

 3 poziomy (polityka, plan, projekt). 

 Rozważania wynikające z polityki UE 

 Zmiany klimatyczne, bioróżnorodność, racjonalne 
wykorzystanie zasobów, ryzyka klęsk 

 Europa 2020 

 Oceny/pozwolenia wymagane zgodnie z prawem UE 

 Instrumenty środowiskowe (w tym konwencje) 

 Instrumenty nie środowiskowe (np.: energia, transport) 

 Rodzaj informacji, które należy zebrać (np.: rozw. 
alternatywne i środki zmniejsz. ryzyko). 

 Kroki proceduralne, które należy podjąć (np.: 
konsultacje publiczne). 

 Wdrażanie na poziomie krajowym, często 
zdecentralizowane lub regionalne. 
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Project level – assessment and/or permit requirements as 
required by different environmental Directives  

Poziom projektu 

Zbieranie danych/ 

monitoring 

Konsultacje 

publiczne/informacje 
Autoryzacja/ 

pozwolenie 

OOŚ Tak-Nie Tak Zgoda na rozwój 

IPPC/IED Tak-Tak Tak Pozwolenie 

Seveso Tak-Tak Informacje - 

(Duża spalarnia) Tak-Tak Nie – jeśli wyst. skutki  

transgraniczne, Art. 7 

OOŚ 

Licencja 

CCS Raport OOŚ - Tak Informacje Pozwolenie 

Dyrektywa w sp. 

odpadów 

Tak-Tak Nie Pozwolenie 

(Dyrektywa w sp. 

Spalania odpadów) 

Tak-Tak Tak Pozwolenie 

Ramowa Dyrektywa 

Wodna 

Art. 4.7 ocena  Nie - 

Dyrektywy siedliskowa 

i ptasia – Art 6.3 

Tak – Nie (jednak w praktyce 

monitoring ustanow. dla zmniejszenia 

kompensacji) 

Jeśli stosowne - 
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Assessment requirements for plans and programmes as 
required by different environmental Directives 

Plan/programme level 
DYREKTYWY Rodzaj planu lub 

programu 

Zbieranie 

danych 

Udział społeczny Monitoring i kontrole 

SOOŚ Agro., energia, przemysł, 

transport, odpady, wora, 

turystyka, planow. wiejsko-

miejskie, użytk. gruntów…  

Tak Konsultacje i informacje Tak dla monitoringu 

Nie dla kontroli 

Siedliskowa i 

ptasia 

Plany mogące mieć wpływ na 

tereny N.2000 

Tak Konsultacje i informacje 

są opcjonalne 

Nie (jednak w praktyce 

monitoring ustanow. dla 

zmniejszenia kompensacji) 

Odpady Plany zagospodarowania 

Progr. zapobiegawcze 

Tak Konsultacje i informacje Tak dla obu 

Woda Plany zagosp. dorzeczy 

Działania programowe 

Tak Konsultacje i informacje RBMP: tylko dla monitoringu 

PM: Tak dla obu 

Powodzie Plany zarządz. powodziami Tak Konsultacje i informacje Nie bezpośrednio 

Morze Programy strategii morskich 

przedsięwzięć 

Tak Konsultacje i informacje Strategia: monitoring 

PM: Tak dla obu 

Azotany Programy działań 

 

Tak Tak  

(poprzez 2003/35/EC) 

Tak dla monitoringu 

Nie dla kontroli 

Seveso  Plany awaryjne (wewn. - 

zewnętrzne) 

Tak Konsultacje i informacje Tak 

Jakość 

powietrza 

Plany  dot. jakości powietrza i 

działań krótkoterminowych 

Tak 

  

Konsultacje i informacje Tak 

Hałas Plany działania Tak Konsultacje i informacje Nie 
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Przykład: projekt spalarni– ocena środowiskowa/ wymagania pozwoleń 

- Ocena środowiskowa 
- Konsultacje 

Dyrektywa OOŚ 

Zgoda na rozwój 

Plan gospodarki odpadami 

Ramowa Dyrektywa w 
sp. Odpadów 

SOOŚ 
- raport środowiskowy 
- konsultacje) 

Decyzja o przyjęciu plany 
dot. odpadów 

- Zebranie informacji 
technicznych / ENV  
- Konsultacje publiczne 

IPPC/IED 

Pozwolenie IPPC  

- Konsultacje publiczne 

dot. uzyskiwania 
pozwolenia 

(Dyrektywa w sp. 
spalania odpadów) 

Pozwolenie na spalanie 

Jeśli projekt prawdop. będzie 
mieć wpływ na obszar Natura 
2000 i/lub zmieni lub zmodyf. 

jednolitą część wód 

Ramowa Dyrektywa 
Wodna 

Artykuł 4.7 ocena  
rozważyć alternatywne 

Dyrektywy 
siedliskowa/ptasia 

Art. 6.3-4 stosowna 
(alternatywy, środki zmniejsz. 
ryzyko, kompensacja…) 



Pojęcie usprawniania? 

 Co to jest usprawnianie? 

 Identyfikacja i redukcja powtórzeń i nieścisłości. 

 Stworzenie synergii między ocenami i procedurami. 

 

 Cele usprawniania 

 Zmniejszenie niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych i opóźnień. 

 Podnieść jakość ocen środowiskowych. 

 Ustanowić środowisko jednym z czynników 
prowadzących do zrównoważonego wzrostu. 
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Konretne przykłady  

• Ocena ogólna skutków środowiskowych 
projektów (C-2/07 i C-142/07).  

• Ocena projektów w kontekście 
transgranicznym (C-205/08). 

• Ocena skutków łącznych (C-560/08 i C-404/09). 

• Ocena rozw. alternatywnych (powiązania 
pomiędzy planem i projektem). 

• Bardziej efektywny udział społeczny (Artykuł 9 
nowej Regulacji TEN-E). 
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Ograniczona obecność narzędzi usprawniania 

 Możliwości procedur skoordynowanych lub łączonych 

 SOOŚ/OOŚ 

 OOŚ/IPPC-IED 

 Bezpośrednie powiązania 

 Przez ustawodawcę UE: Artykuł 3.2.b Dyrektywy SOOŚ 
(powiązanie z Natura 2000). 

 W praktyce przez transpozycję: połączenie ocen w ramach 
OOŚ/ Dyrektywy siedliskowej. 

 Nowe rozporządzenie (UE) 347/2013, dot. 
wytycznych infrastruktury TEN-E 

 Warunki wydawania pozwoleń 

 Ramy czasowe 

 Punkt kompleksowej obsługi 

 Wniosek poprawionej dyrektywy OOŚ 
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Dziękuję za uwagę!  
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm  
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http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

