
nych uwag, Komitet formu∏uje projekt ostatecznej opinii wraz z zaleceniami
i kieruje jà do powiadamiajàcego, do paƒstwa-strony oraz pod obrady Kon-
ferencji Stron Konwencji. Te propozycje Komitetu, które zosta∏y przedstawione
w formie raportu ze sprawy, stajà si´ przedmiotem decyzji Konferencji; je˝eli
Komitet uzna to za niezb´dne, to po uzgodnieniu z paƒstwem-stronà mo˝e
sam wydaç zalecenia.

Konferencja Stron ma z kolei do dyspozycji osiem rodzajów Êrodków zarad-
czych, które majà s∏u˝yç usuni´ciu niezgodnoÊci. Co do zasady Êrodki te nie
mogà mieç charakteru sàdowego – muszà one mieç charakter konsultatywny
i byç zgodne z prawem mi´dzynarodowym. 

Do Êrodków tych nale˝à: 

� wystosowanie porady i pomoc stronie w implementacji Konwencji; 

� przedstawienie zalecenia; 

� ˝àdanie przedstawienia strategii zapewniania zgodnoÊci; 

� wystosowanie polecenia podj´cia okreÊlonych Êrodków odnoÊnie spraw
podniesionych w powiadomieniu; 

� wydanie deklaracji o stwierdzeniu naruszenia Konwencji; 

� wystosowanie ostrze˝enia; 

� zawieszenie mo˝liwoÊci korzystania z praw i przywilejów przys∏ugujàcych
stronom Konwencji. 

Je˝eli chodzi o czas rozpatrzenia skargi, to waha si´ on od dziewi´ciu mie-
si´cy do jednego roku i jest zale˝ny od tego, czy wymagane sà dodatkowe
informacje oraz od tego, w jakim czasie odpowiednie w∏adze paƒstwa-strony
udzielajà odpowiedzi. Ponadto dosyç d∏ugi czas up∏ywa pomi´dzy przedsta-
wieniem przez Komitet wniosków, a Konferencjà Stron.

5.4. Skarga na naruszenie Konwencji Berneƒskiej 

5.4.1. Wprowadzenie

Celem Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
ich siedlisk, sporzàdzonej w Bernie dnia 19 wrzeÊnia 1979 r.26 jest ochrona
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gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych, zw∏aszcza tych
gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga wspó∏dzia∏ania kilku paƒstw.
Konwencja ma równie˝ na celu wspieranie wspó∏dzia∏ania w tym zakresie.
Szczególny nacisk po∏o˝ono na ochron´ gatunków zagro˝onych i ginàcych,
w∏àczajàc w to gatunki w´drowne. 

Konwencja Berneƒska zawiera nie tylko ogólne zobowiàzania w zakresie ochrony
siedlisk dzikiej flory i fauny, ale tak˝e postanowienia szczegó∏owe w zakresie
ochrony Êcis∏ej27. W efekcie procedury dotyczàce ochrony fauny, flory i ich
siedlisk w procesie inwestycyjnym ustanawiane sà na poziomie prawa krajo-
wego28. Natomiast w zakresie ochrony Êcis∏ej zakazy ustanowione Konwencjà
sà na tyle precyzyjne i jasne, ˝e nadajà si´ do bezpoÊredniego stosowania;
dotyczy to zw∏aszcza zakazów niszczenia okazów gatunków dzikiej flory 
z Za∏àcznika I oraz zakazów wzgl´dem okazów gatunków zwierzàt z Za∏àcz-
nika II – zakazane jest tutaj m. in. umyÊlne uszkadzanie lub niszczenie miejsc
rozrodu lub odpoczynku oraz umyÊlne niepokojenie dzikich zwierzàt, zw∏aszcza
w okresie rozrodu, wychowu m∏odych lub snu zimowego, je˝eli takie post´po-
wanie b´dzie mia∏o znaczàce skutki w odniesieniu do celów Konwencji. 

Odst´pstwa od tych zakazów (zarówno w odniesieniu do fauny, jak i flory)
mogà byç stosowane jedynie, je˝eli nie istnieje inne zadowalajàce rozwiàza-
nie, a stosowanie wyjàtku nie b´dzie mia∏o ujemnego wp∏ywu na przetrwanie
danej populacji. 

Wyjàtki mo˝na stosowaç z nast´pujàcych powodów:

� w celu ochrony flory i fauny;

� w celu zapobie˝enia powa˝nym szkodom w uprawach, pog∏owiu ˝ywego
inwentarza, lasach, gospodarstwach rybnych, wodach i innych formach
w∏asnoÊci;

� w celu ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeƒstwa publicznego, bez-
pieczeƒstwa ruchu powietrznego oraz dla innych nadrz´dnych interesów
publicznych;

� ze wzgl´du na potrzeby prac badawczych i dydaktycznych, ponowne zasied-
lanie, reintrodukcj´ i hodowl´;

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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27 ÂciÊle chronione gatunki flory zosta∏y wymienione w Za∏àczniku I Konwencji, ÊciÊle chronione gatunki
fauny – w Za∏àczniku II, natomiast inne chronione gatunki fauny – w Za∏àczniku III.

28 Ustanawiajàc te procedury, prawodawca krajowy musi jednoczeÊnie zapewniç wdro˝enie postanowieƒ
dyrektywy siedliskowej, odnoszàcych si´ do ochrony fauny, flory i ich siedlisk.
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� w celu zezwolenia, w ÊciÊle kontrolowanych warunkach, wybiórczo i w ogra-
niczonym stopniu, na pozyskiwanie, przetrzymywanie lub inne rozsàdne
wykorzystywanie niewielkiej liczby niektórych dzikich zwierzàt i roÊlin.

Poniewa˝ Dyrektywa Siedliskowa stanowi jedno z narz´dzi wdra˝ania posta-
nowieƒ Konwencji Berneƒskiej na terenie Unii Europejskiej, mechanizmy
egzekwowania postanowieƒ tej Konwencji s∏u˝yç mogà jednoczeÊnie dla reali-
zacji celów ochrony obszarów Natura 2000 – zw∏aszcza ˝e organy Konwencji
Berneƒskiej niejednokrotnie anga˝ujà si´ w procesy inwestycyjne istotne
z punktu widzenia tej Konwencji. Za takie procesy mo˝na uznaç te, w których:

� na skutek niepodj´cia przez paƒstwo-stron´ odpowiednich Êrodków usta-
wodawczych i administracyjnych nie zapewniono ochrony siedlisk dzikiej
flory i fauny (w szczególnoÊci gatunków z Za∏àczników I i II) oraz ochrony
zagro˝onych siedlisk naturalnych,

� w procesie planowania inwestycji nie uwzgl´dniono potrzeby ochrony
siedlisk dzikiej flory i fauny (w szczególnoÊci gatunków z za∏àcznika I i II)
oraz ochrony zagro˝onych siedlisk naturalnych,

� nie uwzgl´dniono koniecznoÊci ochrony obszarów wa˝nych dla gatunków
w´drownych, wymienionych w za∏àcznikach II i III, które sà odpowiednio
usytuowane na szlakach w´drówek i spe∏niajà rol´ terenów zimowania,
odpoczynku, ˝erowania, rozmna˝ania lub pierzenia.

Podobnie, jak w przypadku pozosta∏ych mi´dzynarodowych Êrodków praw-
nych, podstawowym êród∏em wiedzy o potencjalnych naruszeniach Kon-
wencji sà indywidualne skargi wnoszone przez osoby fizyczne lub organi-
zacje ekologiczne. 

5.4.2. Kto mo˝e z∏o˝yç skarg´?

Skarg´ na naruszenie Konwencji Berneƒskiej mo˝e z∏o˝yç:

� osoba fizyczna,

� osoba prawna (w tym organizacja pozarzàdowa),

� inne paƒstwo b´dàce stronà tej Konwencji. 
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Skarga mo˝e zostaç z∏o˝ona w przypadku, gdy:

� planowane przedsi´wzi´cie mo˝e szkodliwie oddzia∏ywaç na gatunki i sied-
liska chronione w ramach Konwencji Berneƒskiej (dotyczy to równie˝ pro-
jektów w bardzo wczesnym stadium realizacji),

� paƒstwo-strona nie podejmuje odpowiednich Êrodków legislacyjnych lub
administracyjnych w celu zapewnienia ochrony gatunkom i siedliskom
chronionym Konwencjà. 

5.4.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç skarga?

Oprócz koniecznoÊci zachowania formy pisemnej brak jest szczególnych
wymogów formalnych dopuszczalnoÊci skargi. Jednak, aby zapewniç jej szanse
powodzenia, powinna zawieraç:

� podanie imienia, nazwiska lub nazwy skar˝àcego, jego adresu do korespon-
dencji, a tak˝e numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail;

� wskazanie paƒstwa-strony lub paƒstw-stron, których skarga dotyczy;

� szczegó∏owe wskazanie powodów wniesienia skargi (w tym opis stanu fak-
tycznego);

� wskazanie gatunków lub siedlisk, których dotyczy skarga;

� okreÊlenie potencjalnych negatywnych efektów naruszenia w odniesieniu
do tych gatunków i siedlisk;

� wskazanie, czy gatunki lub siedliska obj´te skargà sà chronione równie˝ 
w oparciu o inne akty prawa mi´dzynarodowego lub w ramach obszarów
Natura 2000;

� wskazanie, czy w odniesieniu do przedmiotu skargi toczà si´ lub zosta∏y
zakoƒczone procedury na szczeblu krajowym i mi´dzynarodowym;

� wszystkie inne niezb´dne informacje, jak np. mapy czy opinie ekspertów;

� dat´ i podpis. 

Dla przyspieszenia post´powania zaleca si´ tutaj skorzystanie z formularza
zamieszczonego na stronie internetowej http://www.coe.int/t/dg4/culture-
heritage/nature/Bern/On-lineform_en.pdf oraz wype∏nienie go w j´zyku
angielskim lub francuskim, jako j´zykach urz´dowych Sta∏ego Komitetu.

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Wype∏niony formularz lub pismo zawierajàce skarg´ nale˝y wys∏aç pocztà
(równoczeÊnie – ale nie zamiast – mo˝na przes∏aç jà e-mailem) na adres:
Carolina LASEN DIAZ
Biological Diversity Unit
Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
E-mail: carolina.lasen-diaz@coe.int

5.4.4. Co si´ dzieje z wniesionà skargà?

Wszystkie pisma zawierajàce skarg´, a skierowane do Sta∏ego Komitetu Kon-
wencji Berneƒskiej, jego Przewodniczàcego oraz Sekretariatu Konwencji Ber-
neƒskiej sà analizowane przez Sekretariat. Decyduje on, czy za˝àdaç od skar-
˝àcego dalszych informacji oraz czy skarga jest wystarczajàco powa˝na, aby
konieczne by∏o wszcz´cie procedury na szczeblu mi´dzynarodowym. 

5.4.5. Co si´ dzieje, je˝eli skarga zostanie uznana za zasadnà?

W sytuacji, gdy Sekretariat uzna za zasadne wszcz´cie post´powania, przesy∏a
skarg´ paƒstwu-stronie, wzywa jà do przedstawienia wyjaÊnieƒ i, w razie
koniecznoÊci, dalszych informacji. O podj´tych dzia∏aniach Sekretariat infor-
muje Biuro Sta∏ego Komitetu. Paƒstwo-strona musi przedstawiç Sekretaria-
towi swoje wyjaÊnienia w terminie czterech miesi´cy, jednak˝e konsekwencje
uchybienia temu terminowi nie zosta∏y okreÊlone. W Êwietle tych wyjaÊnieƒ,
Sekretariat w porozumieniu z Biurem podejmuje decyzj´, czy istniejà pod-
stawy do wprowadzenia skargi do porzàdku obrad nast´pnego posiedzenia
Sta∏ego Komitetu. 

O wprowadzeniu skargi do porzàdku posiedzenia paƒstwo-strona oraz zain-
teresowani sà informowani co najmniej na dwa miesiàce przed datà posiedzenia.
Co istotne, organizacja ekologiczna mo˝e wziàç udzia∏ w takim posiedzeniu
na prawach obserwatora. Natomiast w okresie pomi´dzy posiedzeniami Sta∏ego
Komitetu, w celu przyspieszenia rozwiàzania trudnych i pilnych spraw Biuro
– za zgodà zainteresowanych paƒstw-stron – mo˝e zdecydowaç o przeprowa-
dzeniu oceny na miejscu.
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Po skierowaniu sprawy na posiedzenie Sta∏ego Komitetu, Sekretariat albo
(za zgodà Przewodniczàcego lub paƒstwa-strony) zainteresowany obserwa-
tor przedstawia skarg´ i mo˝e zaproponowaç:

� przyj´cie stosownej rekomendacji, 

� przeprowadzenie oceny na miejscu albo 

� otwarcie akt sprawy. 

Je˝eli chodzi o rekomendacje, to sà one jawne. Przekazuje si´ je paƒstwom-
-stronom do realizacji, przy czym paƒstwa przynajmniej raz w roku powinny
z∏o˝yç sprawozdanie z wdra˝ania rekomendacji. 

Z kolei ocena na miejscu dokonywana jest przez specjalnà delegacj´, w sk∏ad
której wchodzà cz∏onkowie Sekretariatu Konwencji oraz niezale˝ni eksperci.
Delegacja taka spotyka si´ ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a tak˝e
przeprowadza w∏asnà ocenà zagro˝eƒ dla danego gatunku lub siedliska. Co
istotne, zainteresowane organizacje ekologiczne powinny za poÊrednictwem
krajowego Ministerstwa Ârodowiska z∏o˝yç oficjalny wniosek o spotkanie 
z delegacjà Konwencji.

Otwarcie akt sprawy oznacza natomiast, ˝e Biuro obejmie spraw´ sta∏ym
monitoringiem. Dla paƒstwa-strony oznacza to koniecznoÊç przedk∏adania
co najmniej raz do roku sprawozdania na temat stanu sprawy. W wi´kszoÊci
wypadków, paƒstwa zostajà zobowiàzane do przedk∏adania takich sprawozdaƒ
dwa razy do roku – przed wiosennym i jesiennym posiedzeniem Biura. Niestety,
rzàdy paƒstw-stron nie zawsze wywiàzujà si´ z tego obowiàzku, co opóênia
rozwiàzywanie konkretnych spraw (np. sprawa jest omawiana dopiero na
nast´pnym posiedzeniu Sta∏ego Komitetu). Dla utrzymania porzàdku obrad
posiedzenia Sta∏ego Komitetu niezwykle istotne sà zatem sprawozdania (infor-
mujàce o rozwoju zaskar˝onej sytuacji i zawierajàce aktualizacje wczeÊniej
podanych informacji) sporzàdzane przez organizacje pozarzàdowe (sprawo-
zdania te mogà równie˝ wymusiç na paƒstwie-stronie z∏o˝enie w∏asnego spra-
wozdania). 

Zgodnie z Konwencjà Berneƒskà, decyzje Sta∏ego Komitetu podejmowane
sà w drodze konsensusu. Skutkiem tego otwarcie akt sprawy, czy przyj´cie
rekomendacji, mo˝e zostaç z ∏atwoÊcià zablokowane. Istnieje co prawda
mo˝liwoÊç podj´cia stosownego rozstrzygni´cia w drodze g∏osowania wi´k-
szoÊcià 2/3 g∏osów, jednak sposób ten jest stosowany jedynie w wyjàtko-
wych sytuacjach. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Co do zamkni´cia akt sprawy, to po zbadaniu przez eksperta sprawozdania
z∏o˝onego przez paƒstwo-stron´ lub po przeprowadzeniu oceny na miejscu
Sta∏y Komitet rozstrzyga, czy problem zwiàzany z naruszeniem Konwencji
Berneƒskiej zosta∏ rozwiàzany.

O zamkni´ciu akt sprawy decyduje si´, podobnie jak o ich otwarciu, w drodze
konsensusu, a w szczególnych wypadkach w drodze g∏osowania. 

Rozwiàzanie sprawy za pomocà instrumentów przewidzianych Konwencjà
Berneƒskà trwa co najmniej rok. W tym czasie nie wolno zapominaç o aktyw-
nym uczestniczeniu w post´powaniu, m. in. poprzez przesy∏anie sprawozdaƒ
co do aktualnego stanu sprawy, udzia∏ w posiedzeniach Sta∏ego Komitetu, czy
lobbing wÊród paƒstw-stron w celu przyj´cia projektu rekomendacji.

Przyk∏ad: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneƒskiej w sprawie drogi
ekspresowej „Via Baltica”.

W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków, WWF i Polskiej Zielonej Sieci, zostaje do Polski oddelegowany
ekspert Sta∏ego Komitetu Konwencji Berneƒskiej prof. Eckhart Kuijken, 
w celu zbadania sprawy na miejscu. Jego raport z wizyty na zagro˝onych
obszarach chronionych i ze spotkaƒ z przedstawicielami polskiego rzàdu
oraz ekologicznych organizacji pozarzàdowych potwierdzi∏, ˝e planowana
droga ekspresowa mo˝e szkodliwie oddzia∏ywaç na gatunki i siedliska chro-
nione w ramach Konwencji Berneƒskiej oraz zawiera∏ projekt rekomendacji
dla polskiego rzàdu29.

W grudniu 2003 r. Sta∏y Komitet Konwencji Berneƒskiej wydaje oficjalne
rekomendacje dla polskiego rzàdu, aby przeprowadziç strategicznà ocen´
oddzia∏ywania na Êrodowisko drogi „Via Baltica”30. Ma ona zawieraç analiz´
alternatywnych tras w celu unikni´cia zagro˝enia dla Puszczy Knyszyƒskiej,
Bagien Biebrzaƒskich, Puszczy Augustowskiej, jak równie˝ oddzia∏ywania
na Narwiaƒski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Na podstawie
wyników oceny strategicznej ma byç podj´ta oficjalna decyzja o przebiegu
„Via Baltica” przez Polsk´ pó∏nocno-wschodnià. G∏ówne zastrze˝enia, stojàce
u podstawy tych rekomendacji, dotyczy∏y nieprzestrzegania przez Polsk´
art. 4 Konwencji, który mówi o tym, ˝e paƒstwa-strony Konwencji „w swo-
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jej polityce planowania i rozwoju powinny mieç na wzgl´dzie wymagania
zachowania terenów chronionych (…), by uniknàç lub zminimalizowaç tak
jak to tylko mo˝liwe jakàkolwiek degradacj´ takich terenów”. 

Autorzy skargi – polskie organizacje ekologiczne wraz z Królewskim Towa-
rzystwem Ochrony Ptaków z Wielkiej Brytanii (RSPB) – sk∏ada∏y regular-
nie dwa razy do roku raporty aktualizujàce informacje na temat realizacji
przez polskie w∏adze rekomendacji Komitetu. Podobnie, polski rzàd sk∏a-
da∏ co roku sprawozdanie w tym zakresie. Reprezentanci zarówno organiza-
cji pozarzàdowych jak i polskich w∏adz mieli okazj´ prezentowania swego
stanowiska podczas posiedzeƒ Sta∏ego Komitetu Konwencji w Strasburgu. 

W wyniku rekomendacji Sta∏ego Komitetu Konwencji Berneƒskiej zosta∏a
przeprowadzona Strategiczna Ocena Oddzia∏ywania na Ârodowisko drogi
„Via Baltica”, z której wynika∏o, ˝e najmniej szkodliwà dla Êrodowiska przy-
rodniczego trasà dla tej mi´dzynarodowej drogi b´dzie alternatywny prze-
bieg przez ¸om˝´ (sugerowany przez organizacje pozarzàdowe) zamiast
przez Bia∏ystok i cenne obszary chronione pó∏nocno-wschodniej Polski. 

Ostatecznie, oficjalna decyzja o zmianie przebiegu „Via Baltica” z zakwes-
tionowanego przez obroƒców przyrody na tras´ rekomendowanà w wyniku
strategicznej oceny zosta∏a podj´ta przez Rad´ Ministrów jesienià 2009 r.

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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