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Miêdzynarodowa ochrona rodowiska morskiego
 g³ówne problemy, system regulacji oraz zasady
i formy wspó³pracy (zarys ogólny)
1. Wprowadzenie

1. Warto na wstêpie przypomnieæ, ¿e morza i oceany zajmuj¹ ponad
71% powierzchni Ziemi. Ocean wiatowy ma wp³yw na oko³o 90% jej ¿ycia biologicznego, a zmiany w ekosystemie wód morskich wywo³uj¹ niekorzystne zjawiska i procesy na l¹dach. G³ówne zagro¿enia dla Wszechoceanu to: zmiany fizyczne i chemiczne w jego rodowisku, nadmierna
eksploatacja jego zasobów, zanieczyszczenia z l¹du, tankowce i testy nuklearne. Na stan rodowiska morskiego wywiera wp³yw wiele czynników, którymi zajmuj¹ siê takie nauki jak geofizyka morska, biologia i
chemia morska, klimatologia, ichtiologia, ekologia, czy oceanologia i oceanografia.
Geofizyka morska bada zagadnienie jaki wp³yw na stan rodowiska
morskiego wywieraj¹ ruchy tektoniczne, ich struktura i skutki. Dziêki
rozwojowi odpowiednich narzêdzi badawczych, technologicznych oraz
wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie osi¹gane jest lepsze rozpoznanie i rozumienie procesów zachodz¹cych w rodowisku morskim
naszej Planety1.
Badania geofizyczne wykazuj¹ wspó³zale¿noæ w sensie fizycznym 
atmosfery i oceanu, tak¿e ich wp³ywu na obroty Ziemi, jako pewnej bazy
dla jej wspólnej, ogólnej dynamiki2 . Istniej¹ bowiem doæ cis³e relacje
miêdzy tymi dwoma rodowiskami w sensie ich wzajemnego oddzia³ywania, co wi¹¿e siê tak¿e z zagadnieniem ochrony rodowiska i przenoszenia zanieczyszczeñ tak¿e pochodzenia antropogenicznego.
*
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Instytut Studiów Miêdzynarodowych, Wydzia³ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
E. J. W. JONES, Marine Geophisics, J. Willey, Chichester (UK) 1999; A. C. DUXBURY, A. B.
DUXBURY, K.A. SVERDRUP, Oceany wiata, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
N. WELLS, The Atmosphere and Ocean. A Physical Introduction. 2nd Edition, J. Willey, Chichester (UK) 1997.
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Procesy dryfowania kry lodowej, cyrkulacje pr¹dów oceanicznych
maj¹ wp³yw na klimat i rodowisko morskie3 . Badanie tych zjawisk jest
znacz¹ce poznawczo i mo¿e byæ u¿yteczne przy interpretowaniu zjawisk
ekologicznych.
Badania procesów chemicznych w rodowisku morskim obejmuj¹
problemy równowagi w tym rodowisku oraz oddzia³ywanie atmosfery
powietrznej i wód oraz wód i wystêpuj¹cych w nich osadów. Dotyczy to
cykli procesów chemicznych z udzia³em substancji organicznych i nieorganicznych, obecnie dok³adniej, mierzalnie badanych, dziêki zastosowaniu zaawansowanych technologii analitycznych4 . Podejmowane s¹ badania biogeochemicznych procesów w Oceanie wiatowym i ich rola w
przemieszczaniu produktów s³u¿¹cych ¿ywieniu i produkcji biologicznej5 . Wy³ania siê bowiem paradygmat dla roli zwi¹zków wêgla wystêpuj¹cych w tym Oceanie i ich znaczenia dla modelowania ekosystemu.
W systemie rodowiska morskiego i jego ochrony s¹ ostatnio bardziej
postrzegane namorzyny (mangroves) jako swoiste ekosystemy flory w
nadmorskich strefach subtropiku i tropiku (Ameryka, Azja, Australia,
Wyspy Oceanu Spokojnego)6 .
Badana jest dynamika modelowania zachowania rodowiska morskiego7 . Ró¿norodnoæ biologiczn¹, ekosystem, naruszaj¹ m.in. dzia³ania powoduj¹ce niszczenie glonów i zag³adê populacji wielorybów. Zachowanie
ekosystemu morza wymaga szczególnie bogatej wiedzy z ró¿nych dziedzin w celu badania zagro¿eñ pochodz¹cych z ró¿nych róde³ i lepszego
rozumienia ich istoty. Dynamiczne modelowanie ochrony rodowiska
wymaga rozpoznania metod jak dane systemy dzia³aj¹, okrelenia jak
przyrodnicze i ludzkie dzia³ania prowadz¹ do zagro¿enia tego rodowiska oraz jaki mo¿e byæ najlepszy wp³yw wiata morskiego na zachowanie ró¿norodnoci biologicznej w morzach i oceanach. Modelowanie i
prognozowanie rodowiska stosowane jest m.in. przez oceanografiê8 .
Trosk¹ spo³ecznoci miêdzynarodowej w przedsiêbranych proekologicznych regulacjach prawnych, w tym powszechnych i regionalnych, jest
3
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problem rybo³ówstwa morskiego postrzegany konsekwentnie  na ogó³
w kontekcie zachowania i ochrony rodowiska naturalnego mórz i oceanów. wiadczy o tym m.in. wspólna polityka rybo³ówstwa UE,
zw³aszcza w strefach przybrze¿nych pañstw nadmorskich9 . Postulowana
jest potrzeba zrewidowania uszczuplania praw, które ograniczaj¹ dostêp
statków do stref nadbrze¿nych pañstw, a to w celu umo¿liwienia przywrócenia odpowiedniej równowagi. W zarz¹dzaniu rybo³ówstwem
uwzglêdniany jest tak¿e udzia³ pañstw europejskich. Przysz³oæ zarz¹dzania rybo³ówstwem przybrze¿nym wi¹¿e siê z niedocenian¹ rol¹ jak¹
spe³nia w gospodarce lokalnej i regionalnej m.in. w europejskim kompleksie zarz¹dzanie lini¹ brzegow¹.
Usprawnieniu zarz¹dzania rybo³ówstwem mog¹ s³u¿yæ urz¹dzenia
elektroniczne, owa rewolucja mikrokomputerów, a tak¿e technologiczne innowacje i stosowanie nowych technologii do rozwi¹zywania w
praktyce ró¿nych problemów10 . Nowe procedury s³u¿¹ okrelaniu miejsc
krytycznych usytuowania zasobów biologicznych w morzach, monitorowania ich zachowania siê i procesów ich fizjologii oraz syntetyzowania
wyników badañ w formie modeli ró¿nych populacji ryb. Te pierwsze syntezy metod badawczych dysponuj¹cych rodkami elektronicznymi do badañ rybo³ówstwa morskiego mog¹ staæ siê standardami na tym polu
dzia³añ do planowania badañ z u¿yciem tych rodków w przysz³oci.
2. Z definiowaniem zanieczyszczeñ rodowiska, w tym tak¿e morskiego, wi¹¿¹ siê koncepcje jego wykorzystania przez cz³owieka tj. idea
melioracji, dopuszczaj¹ca jego modyfikowanie; idea konserwacji  dopuszczaj¹ca tylko te dzia³ania, które nie naruszaj¹ stanu równowagi rodowiska; oraz idea kontroli wykorzystania rodowiska dla potrzeb ludzkich, zobowi¹zuj¹ca do podejmowania dzia³añ, które by je chroni³o przed
utrat¹ zdolnoci do samooczyszczania.
Z koncepcji tych wynika³y pewne modelowe definicje zanieczyszczenia, które jednak dotyczy³y tylko skutków dzia³añ cz³owieka, a pomija³y
zanieczyszczenia powsta³e w wyniku dzia³ania si³ przyrody. Uwzglêdniaj¹c wzrost wiadomoci ekologicznej oraz wymogi zwi¹zane z rozwojem gospodarczym, w podejmowanych próbach definiowania zjawiska
zanieczyszczenia rodowiska, sk³aniano siê do koncepcji kontroli wykorzystania rodowiska.
9
10

DAVID SYMES, JEREMY PHILIPSON (eds.), Inshore Fisheries Management, Kluwer, Dordrecht
2001.
Electronic Tagging and Tracking in Marine Fisheries, edited by John R. Sibert, Jenniger L.
Nielsen, Kluwer, Dordrecht, 2001. U¿yteczny mo¿e byæ tak¿e: Dictionary of Environmental
Science and Technology, 3rd Edition, autor A. Porteous z The Open University, wyd. J.W.
JWilley, Chichester (UK), 2000. Zawiera nowe has³a dot. ró¿norodnoci biologicznej, biotechnologii, teledetekcji satelitarnej i organizmów genetycznie zmodyfikowanych a tak¿e
Szczytu Ziemi w Rio i Agendy 21.
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Przyjêta w Konwencji NZ o prawie morza (1982) definicja zanieczyszczenia morza jest wzorowana na definicji przyjêtej przez Wspóln¹ Grupê
Ekspertów ds. Naukowych Aspektów Zanieczyszczeñ Morskich (GESAMP) utworzon¹ przez Podkomitet ds. Zanieczyszczeñ Morskich Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Ta za definicja zosta³a wczeniej po raz pierwszy zaproponowana przez Komitet Naukowy Badañ
Oceanicznych dzia³aj¹cy w strukturach Miêdzynarodowej Rady Organizacji Naukowych, a nastêpnie przyjêta przez GESAMP. Nawi¹zano do jej
treci na konferencji NZ w Sztokholmie (1972), co znalaz³o wyraz w art.
7 przyjêtej wówczas Deklaracji11 .
Konwencja o prawie morza w art. l ust. 1, pkt. 4 podaje nastêpuj¹c¹ definicjê: zanieczyszczanie rodowiska morskiego oznacza takie bezporednie lub porednie wprowadzanie przez cz³owieka substancji lub energii do
rodowiska morskiego, ³¹cznie z estuariami, które powoduje lub mo¿e powodowaæ takie szkodliwe nastêpstwa jak: szkody wyrz¹dzone ¿ywym zasobom i ¿yciu w morzu, niebezpieczeñstwa dla zdrowia cz³owieka, przeszkody w dzia³alnoci na morzu, w tym w po³awianiu i w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, obni¿anie jakoci u¿ytkowej wody morskiej i pogarszanie warunków wypoczynku.
Do g³ównych zagro¿eñ dla rodowiska morskiego nale¿¹ zanieczyszczenia spowodowane zatapianiem, ¿eglug¹ i eksploatacj¹ podmorskich
zasobów ropy naftowej. Pod pojêciem zatapianie Konwencja o prawie
morza (art. 1, ust. l pkt. 5 a i b) rozumie: (i) ka¿de umylne usuwanie
odpadów i innych materia³ów ze statków morskich, statków powietrznych, platform lub innych konstrukcji zbudowanych na morzu; (ii) ka¿de
umylne niszczenie statków morskich, statków powietrznych, platform
lub innych konstrukcji zbudowanych na morzu.
¯egluga morska stwarza zagro¿enia jakie wystêpuj¹ w wyniku awarii, której przyczyn¹ mog¹ byæ trudne warunki ¿eglugowe, stan eksploatowanego sprzêtu oraz b³êdy ludzi, operatorów. Najbardziej niebezpieczne dla rodowiska morskiego s¹ katastrofy tankowców, powoduj¹ce rozlewy tysiêcy ton ropy, m.in. te z udzia³em Torrey Canynon
(1967), Globe Asimi (1981), Exxon Valdex (1989), Prestige (2002),
czy innych tankowców. Zanieczyszczenia mórz powstaj¹ tak¿e w czasie
normalnej eksploatacji statków, a to w wyniku: przedostawania siê do
wód pewnych iloci substancji ropopochodnych, awaryjnych zrzutów
przewo¿onych ³adunków, operacji prze³adunkowych, mycia zbiorników
prze³adunkowych statków wod¹ zaburtow¹, wod¹ z dodatkiem detergentów, czy wod¹ ciep³¹.
11

M. TOMCZAK, Defining Marine Pollution. A Comparison of Definitions Used by International
Conventions, Marine Policy, October 1984, s. 312; P. LEWANDOWSKI, Prawna ochrona wód
morskich i ródl¹dowych przed zanieczyszczeniami. Gdañsk 1996, s. 13, 16.
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Konwencja MARPOL wprowadzi³a odpowiednio rygorystyczne normy czystoci dotycz¹ce zrzutu tzw. pop³uczyn za burtê statku.
Du¿e zagro¿enia w postaci wycieków i zanieczyszczeñ spowodowanych prze³adunkiem, czy w wyniku awarii szybów wiertniczych, b¹d
zaniedbañ stwarza eksploatacja podmorskich zasobów ropy naftowej. Na
skutek niekontrolowanej erupcji ropy i gazu, powsta³ych w wyniku b³êdu operatorów lub nieprzewidzianego wzrostu cinienia w danym z³o¿u,
mo¿e zaistnieæ taka sytuacja jak na polu naftowym Ixtoc 1 w Zatoce
Meksykañskiej, gdzie wyciek ropy trwa³ 295 dni, powoduj¹c przedostanie siê do wód morskich 600 tys. ton ropy. Rozlewy ropy mog¹ byæ tak¿e powodowane ruchami tektonicznymi skorupy ziemskiej, b¹d te¿
przez jej przes¹czanie siê przez pod³o¿e.
Zanieczyszczenia ropopochodne12 oddzia³ywuj¹ bezporednio na rodowisko ju¿ w trakcie rozlewu i powoduj¹ d³ugotrwa³e skutki. Ograniczaj¹ wymianê gazów miêdzy atmosfer¹ i wod¹, uniemo¿liwiaj¹c jej dotlenianie, zmniejszaj¹ dop³yw wiat³a do fitoplanktonu utrudniaj¹c fotosyntezê. Powoduj¹ hamowanie procesów biologicznych i obumieranie organizmów ¿ywych w rodowisku morskim. Wch³aniane przez nie wêglowodory powoduj¹ choroby, degeneracjê, b¹d wyginiêcie gatunków
szczególnie wra¿liwych. Opadaj¹c tworz¹ nieprzenikaln¹ warstwê na
dnie morza, naruszaj¹c¹ równowagê biologiczn¹ i powoduj¹c¹ zamieranie wystêpuj¹cego tam ¿ycia. Ropa oblepiaj¹c ryby, foki, czy ptaki morskie powoduje ich okaleczenie lub mieræ, degraduje te¿ faunê i florê na
brzegu morza.
Wysoce szkodliwe dla rodowiska morskiego s¹ te¿ zanieczyszczenia
pochodz¹ce z l¹du, w postaci cieków przemys³owych, komunalnych i
rolniczych sp³ywów powierzchniowych, zawieraj¹cych ró¿ne substancje z nawozów sztucznych, powoduj¹ce m.in. zmiany w modelu wzrostu
glonów morskich.

2. System regulacji

1. Kszta³towanie siê systemu regulacji miêdzynarodowych s³u¿¹cych
ochronie rodowiska morskiego to pewien d³ugotrwa³y proces 13 , zapo12
13

Zob. T. GRACZYK, Ochrona rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, Szczecin, Wyd. Uczelniane PS, 1996.
Zob. VALENTINA GERMANI, Marine environment from the conclusion of the United Nations
Convention on the Law of the Sea to the World Summit on Sustainable Development, New
York 2002; L. £UKASZUK, Miêdzynarodowe prawo morza, Scholar, Warszawa 1997, s. 181
196. Zob. tak¿e J. CIECHANOWICZ, Miêdzynarodowe prawo ochrony rodowiska, Warszawa,
Wyd. Prawnicze PWN, 1999; J. CIECHANOWICZ, Ochrona rodowiska: zbiór przepisów,
Gdañsk: Lex, 1994; G. GRABOWSKA, Europejskie prawo rodowiska, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. M.A. NESTEROWICZ, Ochrona prawna Ba³tyku przed zanieczyszczeniem, Pañstwo i Prawo, 2000 r. nr 8, s. 79-88.
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cz¹tkowany przyjêciem przez Narody Zjednoczone Deklaracji Sztokholmskiej (1972), w której trzy zasady (7,21 i 22) dotyczy³y bezporednio
problematyki morskiej, a zalecenia (8794)  wzywa³y pañstwa do zwiêkszenia kontroli stanu rodowiska w morzach i oceanach. Zasady odnosi³y siê do: zapobiegania zanieczyszczeniom mórz przez substancje, które
mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego, niszczyæ zasoby naturalne mórz, oraz uniemo¿liwiaæ legalne korzystanie z tych zasobów; odpowiedzialnoci pañstw za spowodowanie zanieczyszczeñ transgranicznych; zachêcano te¿ pañstwa do rozwijania norm miêdzynarodowych dotycz¹cych odpowiedzialnoci i kompensowania szkód spowodowanych
w rodowisku naturalnym.
Deklaracja wp³ynê³a na zwiêkszenie zainteresowania rodowiskiem
morskim i jego ochron¹, czego wyrazem by³o m.in. przyjêcie w 1972 r.
Konwencji o ochronie fok arktycznych oraz Konwencji o zapobieganiu
zanieczyszczania mórz przez zatapianie w nich odpadów radioaktywnych. Uregulowania te nie mia³y jednak szerszego znaczenia, bowiem objê³y tylko czêæ ekosystemu morskiego. Rozwinê³y siê natomiast porozumienia regionalne, bardzo znacz¹ce dla ochrony rodowiska morskiego
ze wzglêdu na potencjalnie wiêksz¹ ich efektywnoæ.
W Europie podpisano w 1974 i 1976 trzy wa¿ne konwencje: Parysk¹
(1974) o zapobieganiu zanieczyszczeniom z l¹du Atlantyku pó³nocnowschodniego i Morza Pó³nocnego; Helsiñsk¹ (1974, 1992) o ochronie rodowiska Morza Ba³tyckiego i Konwencjê (1976) o ochronie Morza ródziemnego.
Miêdzynarodowe regulacje prawne odnosz¹ce siê do rodowiska
morskiego s¹ stosunkowo now¹ czêci¹ prawa morza i nale¿¹ tak¿e do
prawa ekologicznego (ochrony rodowiska), które w znacznej mierze ma
te¿ miêdzynarodowy zasiêg, bowiem dotyczy zdarzeñ i ich skutków
transgranicznych. Najbardziej znacz¹cym zbiorem uregulowañ obejmuj¹cych ochronê rodowiska morskiego s¹ te nale¿¹ce do prawa publicznego i s¹ one zawarte w konwencjach powszechnych i regionalnych. Regulacje te ukszta³towa³y wiele zasad i form wspó³pracy miêdzynarodowej.
Ochrona rodowiska morskiego jest przedmiotem wielu regulacji nale¿¹cych do prawa miêdzynarodowego i prawa krajowego14 . Do regulacji po14

Konwencje miêdzynarodowe powszechne to g³ównie:
· Konwencja o prawie morza z 1982 r., a g³ównie jej czêæ XII powiêcona ochronie i zachowaniu rodowiska morskiego; teksty w j. polskim i angielskim w DzU RP, za³. do nru 59
poz. 543 z 20.05.2002 r.;
· Miêdzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki  MARPOL;
· Miêdzynarodowa konwencja o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu SOLAS, wraz z póniejszymi zmianami.

254

Miêdzynarodowa ochrona rodowiska morskiego  g³ówne problemy...

wszechnych miêdzynarodowych, oprócz Konwencji o prawie morza
(1982) nale¿¹ g³ównie konwencje Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO), s¹ te¿ konwencje o zasiêgu regionalnym, niekiedy odnosz¹ce siê
do jednego akwenu oraz regulacje towarzystw klasyfikacyjnych.
Konwencje o zasiêgu regionalnym  to m.in.:
· Miêdzynarodowa konwencja o zanieczyszczeniu olejami, podpisana w Londynie w 1954 r.;
· Miêdzynarodowa konwencja o interwencji na Morzu Pó³nocnym w przypadku spowodowania zanieczyszczeñ olejami, podpisana w Brukseli 1969 r.;
· Miêdzynarodowa konwencja o odpowiedzialnoci cywilnej z tytu³u szkód wyrz¹dzonych
przez zanieczyszczenia olejowe, podpisana w Brukseli 1969 r.;
· Porozumienie w sprawie wspó³pracy przy zwalczaniu zanieczyszczeñ olejowych Morza
Pó³nocnego, podpisane w Bonn 1969 r.;
· Porozumienie nordyckie o wspó³pracy w podejmowaniu wysi³ków zapobiegaj¹cych zanieczyszczeniom morza przez oleje, podpisane w Kopenhadze 1971 r. przez Daniê, Finlandiê,
Norwegiê i Szwecjê;
· Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z 1972 r.;
· Protokó³ dotycz¹cy interwencji na Morzu Pó³nocnym w przypadku zanieczyszczenia morza substancjami innymi ni¿ oleje, podpisany w Londynie 1973 r.
· Konwencja o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego podpisana w
Helsinkach 1974 r.;
· Protokó³ o wspó³pracy w zwalczaniu zanieczyszczeñ Morza ródziemnego przez oleje i
inne szkodliwe substancje, podpisana w Barcelonie1976 r.;
· Konwencja o ochronie ¿ywych zasobów morskich Antarktyki, podpisana w Canberze
1980 r.
· Protokó³ o ochronie rodowiska do Uk³adu w sprawie Antarktyki, sporz¹dzony w Madrycie, z 4 padziernika 1991 r.;
· Konwencja helsiñska o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego z dnia
9 kwietnia 1992 r.
Prawo wewnêtrzne RP obejmuje nastêpuj¹ce akty:
· Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z 16 marca 1995 r.;
· Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20 grudnia 1996 r. jako akt
wykonawczy do Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki, trybu prowadzenia przegl¹dów i inspekcji, wzorów miêdzynarodowych wiadectw, wysokoci op³at w
tym zwi¹zanych oraz powierzenie niektórych zadañ organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej;
· Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 stycznia 1998 r. do Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki w sprawie trybu wydawania zezwoleñ na usuwanie do morza urobku z pog³êbiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub
innych substancji;
· Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2002 r. do Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu;
· Ustawa o bezpieczeñstwie morskim, z 9 listopada 2000 r.;
· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 20 listopada 2000 r. do Ustawy o bezpieczeñstwie morskim w sprawie okrelenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przegl¹du statków morskich;
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2. Konwencja NZ o prawie morza (1982) tworzy ogólne, ale doæ szeroko ujête ramy prawne dla celów powszechnej ochrony rodowiska
morskiego oraz mechanizmy maj¹ce u³atwiaæ korzystanie z Oceanu wiatowego przez ró¿ne podmioty prawa miêdzynarodowego, przy uwzglêdnieniu wielu ró¿nych interesów, z pewn¹ preferencj¹ dla krajów
rozwijaj¹cych siê. Kszta³tuje system propaguj¹cy zrównowa¿ony rozwój,
s³u¿yæ mo¿e wspomaganiu rozwojowi i transferowi osi¹gniêæ nauki i
technologii morskich. Mo¿e byæ tak¿e postrzegana jako pewien model
sprzyjaj¹cy dalszemu kszta³towaniu prawa ochrony rodowiska morskiego. Okrelono w niej pojêcie i g³ówne ród³a zanieczyszczeñ tego rodowiska, a tak¿e obowi¹zki pañstw i organizacji miêdzynarodowych w zakresie jego ochrony i zachowania. Konwencja stanowi te¿ o zasadach odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone rodowisku morskiemu oraz o
regulowaniu sporów. Okrelono te¿ relacje tej Konwencji z innymi regulacjami miêdzynarodowymi. Tak wiêc stanowi ona istotny element miêdzynarodowego systemu ochrony rodowiska morskiego.
W Konwencji o prawie morza zobowi¹zano pañstwa do podejmowania
wszelkich rodków koniecznych do zapobiegania zanieczyszczeniom rodowiska morskiego z jakichkolwiek róde³, ich zmniejszania i kontroli (art.
194). Dotyczy to: wprowadzania toksycznych, niebezpiecznych i szkodliwych substancji, szczególnie trwa³ych, pochodz¹cych ze róde³ l¹dowych,
przenoszonych przez atmosferê lub na skutek zatapiania; zanieczyszczeñ
ze statków powsta³ych w wyniku wypadków, a tak¿e umylnych i zamierzonych zrzutów; zanieczyszczeñ pochodz¹cych z instalacji i urz¹dzeñ u¿ywanych do badania lub eksploatacji zasobów naturalnych dna morskiego
lub jego podziemia; zanieczyszczania rodowiska morskiego z innych instalacji i urz¹dzeñ eksploatowanych w rodowisku morskim.
Pañstwa maj¹ obowi¹zek powiadamiaæ zagro¿one kraje o gro¿¹cych
rodowisku morskiemu niebezpieczeñstwach, odpowiednio planowaæ
· Ustawa kodeks morski, z 18 wrzenia 2001 r.;
· Ustawa prawo wodne, z 18 listopada 2001 r.;
· Ustawa o portowych urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta³oci ³adunkowych ze
statku, z 12 wrzenia 2002 r.
Ochronê rodowiska morskiego w Polsce reguluj¹ umowy miêdzynarodowe i prawo wewnêtrzne. Polska ratyfikowa³a wiele umów dotycz¹cych ochrony wód morskich oraz dostosowa³a prawo wewnêtrzne do postanowieñ umów miêdzynarodowych. S¹ to m.in.:
· Konwencja o ochronie fok antarktycznych, sporz¹dzona w Londynie 1 czerwca 1972 r.;
· Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapiane odpadów i innych substancji, sporz¹dzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku, 29 grudnia 1972 r.;
· Miêdzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, sporz¹dzona w Londynie, 2 listopada 1973 r.;
· Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, przyjêta w Montego Bay, 10 grudnia 1982 r.
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dzia³ania na wypadek zagro¿eñ, prowadziæ badania oraz wymieniaæ informacje i dane w celu stosowania naukowych kryteriów przy opracowywaniu zasad, standardów i procedur oraz podejmowaniu dzia³añ
praktycznych.
Pañstwa powinny jednak unikaæ nieuzasadnionego interweniowania
w dzia³ania podejmowane przez inne pañstwa, wykonuj¹ce swe prawa
przewidziane w Konwencji.
Konwencja o prawie morza szczegó³owo reguluje wiele kwestii, których
nie uwzglêdniaj¹ tzw. konwencje ekologiczne15 . Dotyczy to m.in. zapewnienia przez pañstwo bandery, aby jego statki odpowiada³y standardom miêdzynarodowym w zakresie ochrony rodowiska morskiego, z zakazem u¿ywania statków substandardowych i obowi¹zku prowadzenia dochodzeñ w
wypadku zanieczyszczenia morza oraz kontrolowania obcych statków, a
tak¿e ich zatrzymania przy zaistnieniu obiektywnych powodów16.
W Konwencji wyeksponowano problematykê zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze róde³ l¹dowych (art. 207), okrelaj¹c odpowiednio:
 najwa¿niejsze rodzaje róde³ takich zanieczyszczeñ w postaci: rzek,
estuariów, ruroci¹gów i konstrukcji wylotów kana³ów ciekowych;
 wymóg, aby pañstwa poprzez w³aciwe organizacje miêdzynarodowe lub konferencje dyplomatyczne d¹¿y³y do ustanowienia powszechnych i regionalnych zasad, standardów praktyk i procedur w
celu zmniejszania i kontroli zanieczyszczeñ rodowiska pochodz¹cych
z l¹du, bior¹c pod uwagê charakterystyczne cechy regionalne, potencja³ ekonomiczny pañstw rozwijaj¹cych siê oraz ich potrzeby rozwoju
gospodarczego;
 obowi¹zek pañstw do wydania stosownych ustaw i innych przepisów
dotycz¹cych zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczeñ rodowiska morskiego pochodz¹cych ze róde³ l¹dowych; zobowi¹zano
je do uwzglêdniania w tych regulacjach ustalonych miêdzynarodowych zasad, i standardów oraz zalecanych praktyk i procedur;
 obowi¹zek pañstw do podjêcia tak¿e innych rodków koniecznych do
zapobiegania, zmniejszania takich zanieczyszczeñ i ich kontroli;
 wymóg, aby wszystkie te regulacje oraz procedury obejmowa³y dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie w najszerszym zakresie zrzutów do
rodowiska morskiego substancji toksycznych, szkodliwych lub niebezpiecznych, trwale oddzia³uj¹cych na rodowisko morskie;
 obowi¹zek pañstw do koordynowania swoich dzia³añ w zakresie
ochrony rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem z l¹du w relacjach regionalnych.
15
16

M.H. KOZIÑSKI, Morskie prawo publiczne, Wy¿sza Szko³a Morska w Gdyni, Gdynia 1997, s. 149.
R. HYRA, W³adcze uprawnienia pañstw a ochrona rodowiska w prawie morza (Zagadnienia wybrane), Pañstwo i Prawo, 1994, nr 6, s. 6465.
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Ochrona morza przed zanieczyszczeniami z l¹du wymaga odpowiedniego skorelowania i zsynchronizowania z umowami miêdzynarodowymi aktów prawa wewnêtrznego zw³aszcza tych pañstw, na których obszarze znajduj¹ siê ród³a zagro¿enia rodowiska morskiego.
Z przepisów XII rozdzia³u Konwencji o Prawie morza wynikaj¹ cztery g³ówne zasady, bêd¹ce podstaw¹ ochrony i zachowania rodowiska
morskiego.
1) Zasada ochrony rodowiska morskiego, usytuowana w art. 192 jako
ius cogens: Pañstwa s¹ zobowi¹zane do ochrony i zachowania rodowiska morskiego. Tak wiêc obowi¹zek ochrony rodowiska oraz polityka ochrony rodowiska, wi¹¿¹ pañstwo w korzystaniu z jego
uprawnieñ do eksploatacji zasobów naturalnych.
2) Zasada wspó³pracy miêdzynarodowej pañstw na forum w³aciwych
organizacji miêdzynarodowych w celu formu³owania i opracowywania miêdzynarodowych regu³, standardów oraz zalecanych praktyk i
procedur  zgodnie z Konwencj¹ o prawie morza (art. 194 oraz art.
207 ust. 4, podkrelaj¹cy rangê wspó³pracy regionalnej).
Wprowadzono obowi¹zek notyfikacji o gro¿¹cej lub faktycznej
szkodzie powsta³ej na skutek zanieczyszczenia rodowiska (art. 198).
Przewidziano te¿ stworzenie systemu informacji o jakoci i zagro¿eniu
rodowiska, ustalenie ogólnie obowi¹zuj¹cych norm okrelaj¹cych maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczenia mórz, a tak¿e rozwijanie wielostronnej wspó³pracy naukowo-technicznej i d¹¿enie do zwiêkszania skutecznoci technicznej rodków zwalczania zanieczyszczeñ.
3) Zasada samoobrony  to prawo pañstw do podjêcia wszelkich rodków, koniecznych dla zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczeñ rodowiska morskiego, co dotyczy zanieczyszczeñ ze róde³ l¹dowych (art. 207), zanieczyszczeñ powsta³ych na skutek dzia³alnoci na dnie morza (art. 208), zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku eksploatacji wy³¹cznej strefy ekonomicznej (art. 209), zanieczyszczeñ przez zatapianie (art. 210), zanieczyszczeñ ze statków (art. 211),
zanieczyszczeñ z powietrza (art. 212). Inne odpowiednie przepisy tej
Konwencji dotycz¹ zapewnienia wykonania tej zasady.
Stosowanie w praktyce zasady samoobrony wyra¿a siê m.in. w
uprawnieniach pañstw portu pozwalaj¹cych na odpowiednie dzia³ania kontrolne wobec obcego statku w celu sprawdzenia jego dokumentów, czy potwierdzaj¹ one przestrzeganie miêdzynarodowych
przepisów i standardów dotycz¹cych zapobiegania zanieczyszczeniom morza oraz w celu zbadania ich zgodnoci ze stanem faktycznym. Pañstwo nadbrze¿ne mo¿e tak¿e przeprowadzaæ inspekcje na
statkach bêd¹cych w tranzycie na wodach terytorialnych.
4) Zasada odpowiedzialnoci pañstw za zanieczyszczenia rodowiska
morskiego zosta³a ujêta ogólnie, bez okrelenia jej szczegó³owych za-
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sad. Pañstwa s¹ odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowi¹zañ
miêdzynarodowych dotycz¹cych ochrony i zachowania rodowiska
morskiego. Przewidziano odpowiedzialnoæ pañstw w zwi¹zku ze
szkod¹ powsta³¹ w rodowisku morskim, która nast¹pi³a w trakcie
korzystania z prawa nieszkodliwego przep³ywu, niezak³óconego
tranzytu lub przejcia szlakiem archipelagowym.
Wiele uwagi powiêcono w Konwencji odpowiedzialnoci karnej za
zanieczyszczanie morza. Przewiduje siê mo¿liwoci nak³adania kar pieniê¿nych, które pañstwa nadbrze¿ne mog¹ wymierzaæ za naruszenie prawa wewnêtrznego obowi¹zuj¹cego w danej strefie lub przepisów i standardów miêdzynarodowych przez obce statki poza granicami morza terytorialnego (art. 230).
Odpowiedzialnoæ pañstw za zanieczyszczenie rodowiska morskiego oparto na przes³ankach obiektywnych. Postanawia siê bowiem m.in.,
¿e w zakresie ubezpieczenia i odpowiedniej kompensacji za szkodê spowodowan¹ przez zanieczyszczenie rodowiska morskiego pañstwa maj¹
wspó³pracowaæ w celu wprowadzenia w ¿ycie obowi¹zuj¹cych norm prawa miêdzynarodowego (art. 235, ust. 2).
Istotne w nowym prawie morza jest szerokie okrelenie obowi¹zków
i odpowiedzialnoci pañstw, dla których podstawowym zobowi¹zaniem
jest, ochrona i zachowanie rodowiska naturalnego, (art. 192). Zosta³o
to odpowiednio skorelowane w art. 193 tj. z ich suwerennymi prawami
do korzystania z zasobów naturalnych. S³u¿y to zespalaniu gospodarczych interesów narodowych pañstw z ich obowi¹zkiem respektowania
interesów ogólnych w zakresie ochrony i zachowania rodowiska naturalnego. Drog¹ normy miêdzynarodowego prawa zwyczajowego, rozszerzono wiêc odpowiedzialnoæ pañstw za stan oceanów.
Konwencja nak³ada te¿ na pañstwa obowi¹zek podejmowania odpowiednich rodków w celu zwalczania zanieczyszczeñ powsta³ych na skutek stosowania technologii lub wprowadzania do mórz nowych lub obcych gatunków zagra¿aj¹cych ¿yciu biologicznemu mórz.
Pañstwa maja obowi¹zek niedopuszczania do przemieszczania szkody lub zagro¿eñ z jednego miejsca w drugie, b¹d przekszta³canie siê
jednego typu zanieczyszczenia w inny (art. 195).
Pañstwa i organizacje miêdzynarodowe zobowi¹zano do udzielania
specjalistycznej pomocy naukowej i technicznej pañstwom rozwijaj¹cym siê
w celu zwalczania zanieczyszczeñ rodowiska morskiego (art. 202203).
W Konwencji pañstwa zobowi¹za³y siê do tworzenia i d¹¿enia do
tworzenia zasad i norm  powszechnych b¹d regionalnych standardów
i rekomendacji praktycznych, maj¹cych na celu zapobieganie, redukowanie i kontrolê zanieczyszczeñ pochodz¹cych z ró¿nych róde³. Mog¹ one
dzia³aæ poprzez organizacje miêdzynarodowe b¹d konferencje dyplomatyczne.
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Pañstwa zobowi¹zano do obowi¹zkowego wprowadzenia norm miêdzynarodowych dotycz¹cych ochrony rodowiska morskiego, do prawa
wewnêtrznego. W Konwencji okrelono te¿ relacje miêdzy normami i
standardami miêdzynarodowymi a uregulowaniami krajowymi bior¹c
pod uwagê ró¿ne rodzaje zanieczyszczeñ. Ma to umo¿liwiæ odpowiednie
ujednolicenie ustawodawstwa, a przez to zwiêkszenie bezpieczeñstwa
ekologicznego w u¿ytkowaniu oceanów, podobnie jak to zastosowano w
przypadku ¿eglugi morskiej.
W konwencji przewiduje siê te¿ przymusowe procedury rozstrzygania sporów, a tak¿e obowi¹zkowe ubezpieczenia.
Mo¿na tu zauwa¿yæ, ¿e Konwencja o prawie morza z 1982 r. odnosi
siê do wszystkich obszarów morskich i wprowadza w skali globalnej
obowi¹zki pañstw do ochrony i zachowania rodowiska wobec gro¿¹cych mu zanieczyszczeñ z ró¿nych róde³. Przepisy Konwencji pos³u¿y³y
do przyjêcia wielu konwencji powszechnych, regionalnych i bilateralnych, s³u¿¹cych ochronie rodowiska morskiego.
Do ochrony rodowiska morskiego maj¹ tak¿e zastosowanie inne
konwencje o powszechnym zasiêgu obowi¹zywania, a tak¿e regulacje regionalne. Jest wród nich Konwencja Ba³tycka (Helsiñska z 1992 r.).
3. Konwencja Helsiñska z 1992 r., któr¹ podpisa³o 9 pañstw nadba³tyckich oraz Wspólnoty Europejskiej wprowadza rozwi¹zania uproszczone i
bardziej precyzyjne ni¿ Konwencja z 1974 r., uwzglêdniaj¹c kompleksowo
kwestie zwi¹zane z ochron¹ rodowiska w regionie ba³tyckim. Przewiduje
ona ochronê Ba³tyku przed zanieczyszczeniem wszelkimi szkodliwymi
substancjami pochodz¹cymi ze wszystkich róde³ przed niekorzystnym
oddzia³ywaniem za pomoc¹ energii, na przyk³ad przez promieniowanie
czy wywo³ywanie zmian temperatury, a ponadto uwzglêdnia ochronê
przed innymi czynnikami i dzia³aniami stwarzaj¹cymi zagro¿enie dla rodowiska morskiego, takimi jak spalanie i bagrowanie.
Pojêcie zanieczyszczenia z l¹du w Konwencji z 1992 r. jest bardziej
rozwiniête i wprowadza klasyfikacjê jego róde³. Zanieczyszczenie to
mo¿e byæ wprowadzone drog¹ wodn¹, powietrzn¹ lub bezporednio z
brzegu przez ród³a l¹dowe punktowe i rozproszone. Obejmuje tak¿e
zanieczyszczenia powodowane deponowaniem pod dnem morskim, tunelem, ruroci¹giem lub inn¹ drog¹ dostêpn¹ z l¹du.
Zgodnie z Konwencj¹ statki wykorzystywane do przewozów miêdzynarodowych na Ba³tyku bêd¹ poddawane systematycznym kontrolom w celu ustalenia czy przestrzegane s¹ jej postanowienia. Pañstwa ba³tyckie d¹¿¹ do zminimalizowania ska¿enia rodowiska Ba³tyku powodowane tak¿e przez statki turystyczne oraz w wyniku dzia³alnoci rekreacyjnej.
Konwencja wprowadza zakaz spalania odpadów na statkach podczas
ich pobytu na obszarze Ba³tyku.
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W konwencji zakazano zatapiania w Morzu Ba³tyckim jakichkolwiek
odpadów lub innych substancji. Wyj¹tek stanowiæ maj¹ jedynie sytuacje
zwi¹zane z ratowaniem ¿ycia ludzkiego, a tak¿e statku lub samolotu. Wypadki tego rodzaju wymagaj¹ notyfikacji Komisji Helsiñskiej  HELCOM i
maj¹ byæ poddawane cis³ej kontroli pañstw wed³ug ustalonych zasad.
W konwencji zobowi¹zano pañstwa nadba³tyckie do podejmowania
wszelkich w³aciwych rodków w celu zapobie¿enia zanieczyszczeniom
rodowiska morskiego Morza Ba³tyckiego, powsta³ym w wyniku prowadzenia badañ lub eksploatacji tej czêci dna morskiego i pod³o¿a b¹d jakiejkolwiek zwi¹zanej z tym dzia³alnoci oraz do zapewnienia odpowiedniego stanu gotowoci do natychmiastowych akcji interwencyjnych w
wypadku zaistnienia aktów zanieczyszczeñ wywo³anych takimi dzia³aniami (art. 12).
Wprowadzono nowe obowi¹zki pañstw odnonie zapobiegania zanieczyszczeniom wynikaj¹cym z dzia³alnoci przybrze¿nej  zawiera je za³¹cznik VI Konwencji. S¹ to postanowienia, których brak w Konwencji z
1974 roku.
Obecny system regulacji prawno-traktatowych odnosz¹cych siê do regionu Ba³tyku jest zgodny z rozwojem nowego prawa morza, o czym
wiadczy chocia¿by przyjêcie podobnych definicji zanieczyszczenia i
rodków ochrony przed nim.
Podejmuj¹c rewizjê Konwencji z 1974 r. zmierzano do zaostrzenia re¿imu prawnego zwi¹zanego z zapobieganiem i eliminacj¹ nastêpstw wynikaj¹cych z dzia³alnoci gospodarczej pañstw, skutkuj¹cej pogarszaniem
siê stanu rodowiska Ba³tyku. W zwi¹zku z tym rozszerzono obszar
dzia³ania Konwencji na morskie wody wewnêtrzne. W Konwencji z 1992
r. zawarto now¹ koncepcjê ochrony rodowiska morskiego, przewiduj¹c¹ podejmowanie kompleksowych dzia³añ w ca³ym zlewisku Morza Ba³tyckiego. Dotyczy to zw³aszcza:
 podejmowania rodków zaradczych przed okrelonymi substancjami
mog¹cymi zanieczyszczaæ morze;
 wykorzystania Najlepszej Dostêpnej Technologii (NDT), tzw. BAT 
Best Available Technology i Najlepszej Praktyki Ekologicznej (NBP),
tzw. BEP  Best Environmental Practice w celu eliminowania zanieczyszczeñ pochodz¹cych z tzw. róde³ punktowych i rozproszonych;
 przyjêcia zasady, ¿e za zanieczyszczenia p³aci zanieczyszczaj¹cy (tzw.
PPP  Pulluter Pays Principle);
 przeprowadzania Ocen Oddzia³ywania na rodowisko planowanej
dzia³alnoci mog¹cej wywieraæ ujemny wp³yw na rodowisko.
Konwencja nak³ada na pañstwa obowi¹zek prowadzenia kontroli emisji oraz zanieczyszczeñ wody i powietrza. Wprowadza nowy przepis
gwarantuj¹cy spo³eczeñstwu szeroki dostêp do informacji o wynikach
badañ kontrolnych i sprawdzaj¹cych zgodnoæ z normami jakoci wody,
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warunkach wydawania zezwoleñ na wprowadzanie zanieczyszczeñ oraz
przewiduje zakaz spalania odpadów. Wprowadzono obowi¹zek ochrony
walorów przyrodniczych ekosystemów morskich i przybrze¿nych, jak te¿
zachowania ró¿norodnoci gatunków je zasiedlaj¹cych.
W Konwencji tej rozszerzono pojêcie zanieczyszczeñ z l¹du, obejmuj¹c zanieczyszczenia ze róde³ punktowych i rozproszonych. Jednak o
obowi¹zkach pañstw w zapobieganiu tym zanieczyszczeniom wypowiedziano siê bardzo ogólnie.
Wybór rodków prawnych i innych nale¿y do wy³¹cznej kompetencji
pañstwa. W dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, skonkretyzowano te
obowi¹zki w odniesieniu do pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej.
Wa¿n¹ rolê w implementacji Konwencji Helsiñskiej odgrywaj¹ zalecenia, których treci¹ s¹ najczêciej normy techniczne, zaliczane do tzw.
miêkkiego prawa miêdzynarodowego. Zarówno przepisy Konwencji
Helsiñskiej, jak i zalecenia wydawane przez HELCOM s¹ adresowane do
pañstw, a nie do podmiotów indywidualnych na terenie tych pañstw.
St¹d te¿ przestrzeganie tych norm skutkuje wy³¹cznie odpowiedzialnoci¹ pañstw na p³aszczynie prawnomiêdzynarodowej.
Pañstwa przyjê³y na siebie obowi¹zek niezanieczyszczania Ba³tyku
substancjami niebezpiecznymi, wymienionymi w aneksie do tej Konwencji. Owa czarna lista zawiera substancje szczególnie niebezpieczne
(DDT, DDE i DDD oraz PCB). Szczegó³owe regulacje dotycz¹ce zapobiegania zanieczyszczeniom morza z l¹du (art. 6 ust. 2) przewiduj¹ kontrolê
i ograniczenie zanieczyszczeñ przez szkodliwe dla zdrowia substancje i
materia³y wymienione w Aneksie II. Wymieniono tam takie substancje
jak rtêæ, kadm i antymon, które nie mog¹ byæ wprowadzane do rodowiska bez uprzedniego zezwolenia w³adzy pañstwowej. (Treæ Aneksu I
jest zbie¿na z decyzj¹ Rady 75/4371/EWG oraz Dyrektyw¹ Rady 76/
4641/EWG.)
W za³¹czniku III okrelono cele, kryteria i rodki dotycz¹ce zapobiegania zanieczyszczeniom z l¹du, wyró¿niaj¹c jako szczególnie niebezpieczne cieki komunalne i przemys³owe. Komisja Helsiñska (HELCOM),
jako organ wykonawczy Konwencji przyjê³a wiele zaleceñ dotycz¹cych
zwalczania zanieczyszczeñ ze róde³ l¹dowych17 .
17

S¹ to m.in.: Zalecenie 7/4 dotycz¹ce podjêcia dzia³añ w celu zredukowania zrzutów cieków
z obszarów zabudowanych poprzez wstêpne oczyszczanie cieków pochodz¹cych z zak³adów przemys³owych; Zalecenie 9/8 dotyczy rodków s³u¿¹cych redukcji zanieczyszczeñ pochodz¹cych z przemys³u; Zalecenie 12/4 dotycz¹ce zasad odprowadzania cieków przemys³owych do systemów kanalizacji miejskiej; Zalecenie 11/3 dotycz¹ce ograniczenia zrzutów z
zak³adów przemys³u produkuj¹cego siarczynow¹ masê celulozow¹; Zalecenie 11/4 dotycz¹ce
ograniczenia zrzutów z zak³adów celulozowych; Zalecenie 11/5 dotycz¹ce ograniczenia zrzutów pochodz¹cych z zak³adów hutnictwa ¿elaza; Zalecenie 11/6 zawieraj¹ce podstawowe za-
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Konwencja nie uregulowa³a problemu odpowiedzialnoci pañstw za
zanieczyszczenia, co powoduje, ¿e jej skutecznoæ w praktyce nadal bêdzie ograniczona.

3. Wspó³praca regionalna

Skupimy uwagê na regionie europejskim oraz Azji i Pacyfiku.
1. Wspólnoty Europejskie wyda³y w ostatnich dziesiêcioleciach ponad
150 dyrektyw i decyzji proekologicznych18 , co wp³ynê³o na odpowiednie
ukszta³towanie ustawodawstw poszczególnych pañstw cz³onkowskich
oraz na ukierunkowanie wspó³pracy regionalnej i nadanie jej wiêkszej
spójnoci.

18

sady zarz¹dzania gospodark¹ ciekami w przemyle chemicznym; Zalecenie 11/7 dotycz¹ce
monitoringu zanieczyszczeñ pochodz¹cych z atmosfery.
Do podstawowych uregulowañ Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony rodowiska
morskiego mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce akty prawne:
 Decyzja Rady 75/437/EWG. Zanieczyszczenia wód morskich ze róde³ l¹dowych.
Moc¹ tej decyzji wprowadza siê do stosowania Konwencjê o zapobieganiu zanieczyszczeñ
morza ze róde³ l¹dowych, z 4 czerwca 1974 roku, podpisan¹ w Pary¿u. Ma ona na celu
zapobieganie zanieczyszczeniom ze róde³ l¹dowych pó³nocno-wschodnich sfer Oceanu
Atlantyckiego i Arktycznego, Morza Pó³nocnego, Ba³tyckiego oraz ródziemnego. Rada sw¹
Decyzj¹ 85/613/EWG zatwierdzi³a programy i dzia³ania dotycz¹ce zrzutów rtêci i kadmu,
natomiast Decyzj¹ 85/57/WEG  protokó³ rozszerzaj¹cy zakres Konwencji o zanieczyszczenia pochodz¹ce z atmosfery;
 Dyrektywa Rady 76/160/EWG. Jakoæ wody w k¹pieliskach  zarówno morskiej, jak
i s³odkiej, w której k¹piel jest dozwolona przez pañstwo cz³onkowskie (lub nie jest zakazana). W Dyrektywie okrela siê 19 fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wskaników jakoci wody w k¹pieliskach oraz system jej monitoringu przez pañstwa cz³onkowskie;
 Dyrektywa Rady 76/464/EWG. Zrzut substancji niebezpiecznych  przewiduje siê eliminacjê lub zmniejszenie zanieczyszczenia wód ródl¹dowych, przybrze¿nych i terytorialnych
szczególnie niebezpiecznymi substancjami za pomoc¹ oddzielnych dyrektyw wykonawczych ustanawiaj¹cych dopuszczalne wartoci emisji substancji niebezpiecznych. Celem dyrektywy jest zapewnienie spójnoci we wprowadzaniu w ¿ycie konwencji miêdzynarodowych
w ca³ej Wspólnocie. Pañstwa cz³onkowskie musz¹ ponadto podj¹æ dzia³ania w celu eliminowania zanieczyszczenia substancjami podanych w wykazie I za³¹cznika do dyrektywy oraz
d¹¿yæ do zmniejszania zanieczyszczenia substancjami wymienionymi w wykazie II za³¹cznika;
 Decyzja Rady 77/585/EWG. Morze ródziemne. Przyjêto w niej Konwencjê Barceloñsk¹ o ochronie Morza ródziemnego przed zanieczyszczeniem oraz protokó³ o zapobieganiu
zanieczyszczenia Morza ródziemnego przez zatapianie odpadów ze statków i samolotów;
 Dyrektywa Rady 82/176/EWG. Zrzuty kadmu  okrela siê wartoci dopuszczalne dla
ró¿nych sektorów przemys³u oraz wskaniki jakoci w odniesieniu do ró¿nych typów wód;
 Dyrektywa Rady 86/280/EWG. Zrzuty substancji niebezpiecznych. Okrela wartoci
dopuszczalne i wskaniki jakoci dla czterochlorku wêgla, DDT i pentachlorofenolu w wodach powierzchniowych;
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Wdro¿enie do praktyki dyrektyw i rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej
dotycz¹cych bezpieczeñstwa morskiego przyczyni³o siê tak¿e do podniesienia poziomu ochrony Morza Ba³tyckiego. S¹ to m.in. dyrektywa nr
96/98/WE z 1996 r. dotycz¹ca wyposa¿enia statków; dyrektywa nr 93/
75/EWG z 1993 r. w sprawie minimalnych wymagañ dla statków zawijaj¹cych do portów Wspólnoty b¹d je opuszczaj¹cych i przewo¿¹cych towary niebezpieczne lub zanieczyszczaj¹ce; rozporz¹dzenie rady nr 2978/
94 z 1994 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie rezolucji IMO o stosowaniu zasad pomiaru pojemnoci zbiorników balastowych na zbiornikowcach do przewozu oleju; rozporz¹dzenie Komisji nr 179/98/WE z 1998 r.
w sprawie bezpiecznego zarz¹dzania promami i inne.
Dyrektywa z 27 czerwca 2002 r. zobowi¹zuje wszystkie pañstwa
cz³onkowskie do wydzielenia odpowiednich stref, w których mog³yby
schroniæ siê statki w wypadku awarii lub innego powa¿nego problemu
zagra¿aj¹cemu bezpieczeñstwu rodowiska morskiego obszaru Unii Europejskiej. Ka¿de pañstwo ma obowi¹zek przedstawienia Komisji Europejskiej listy takich stref.
W listopadzie 2002 r. uleg³ katastrofie p³yn¹cy pod bander¹ Bahamów
tankowiec Pregige, który zaton¹³ u wybrze¿y Hiszpanii. Wyciek³o z
niego ponad 17 tysiêcy ton oleju, i jak szacuje siê, do roku 2026 wyp³ynie
jeszcze oko³o 50 ton tej toksycznej substancji. Ponad 900 km wybrze¿a
Hiszpanii i Francji zosta³o w ró¿nym stopniu zanieczyszczone, za 4 tysi¹ce hiszpañskich rybaków nie mo¿e podj¹æ pracy z powodu wprowadzonego zakazu po³owów.
Komisja Europejska 3 grudnia 2002 r. opublikowa³a czarn¹ listê 66
niebezpiecznych statków, które mia³yby mieæ zakaz wp³ywania na wody
krajów Unii. Znajduj¹ siê na niej jednostki z 13 pañstw, z czego 26 pochodzi z Turcji, 12 z St. Vincent i Grenadynów, 9 z Kambod¿y, po 3 z Algierii, Panamy, Wysp w. Tomasza i Ksi¹¿êcej, po 2 z Boliwii, Egiptu i Rumunii, a po 1 z Hondurasu, Libanu, Maroka i Syrii. Komisja zapropono Decyzja Rady 86/85/EWG. Rozlewy olejowe. Ustanowiono w niej system informacyjny
funkcjonuj¹cy pod auspicjami Komisji. Obejmuje piêæ dziedzin dzia³alnoci zwi¹zanych ze
zwalczaniem rozlewów na morzu lub wiêkszych wodach ródl¹dowych, plany zwalczania
zanieczyszczeñ spowodowanych rozlewami olejów na morzu, inwentaryzacjê rodków stosowanych do zwalczania zanieczyszczenia olejami wód morskich;
 Dyrektywa Rady 93/75/EWG. Minimalne wymagania dla statków zd¹¿aj¹cych do
portów Wspólnoty lub je opuszczaj¹cych i przewo¿¹cych towary niebezpieczne lub zanieczyszczaj¹ce. Recypuje postanowienia Konwencji MARPOL, nak³adaj¹ce obowi¹zek
przedstawienia kompetentnym organom w³adz portowych informacji o charakterze i rozmieszczeniu towarów niebezpiecznych i zanieczyszczaj¹cych na statkach;
 Decyzja Komisji 93/550/EWG z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie przyst¹pienia
Wspólnoty do Konwencji w sprawie ochrony rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego z 1992 r. (Konwencja Helsiñska).

264

Miêdzynarodowa ochrona rodowiska morskiego  g³ówne problemy...

wa³a tak¿e wprowadzenie natychmiastowego zakazu przewozu olejów
przez tankowce jednokad³ubowe.
Prawne rodki ochrony i zachowania rodowiska morskiego s¹ jedn¹
z prób uratowania mórz i oceanów. Tworzone s¹ równie¿ morskie rezerwaty przyrody, ale nie s¹ one wystarczaj¹co skutecznym sposobem na
ochronê morskiego rodowiska naturalnego. Rezerwaty takie powsta³y
lub s¹ tworzone w Nowej Zelandii, na Pacyfiku w pobli¿u Hawai, u wybrze¿y Ameryki Pó³nocnej i Europy.
2. Wspó³praca morska w regionie Azji i Pacyfiku19 przyczynia siê tak¿e do ochrony rodowiska.
W rejonie tym na stan rodowiska morskiego wp³yw wywiera przede
wszystkim ¿egluga.
Znaczenie ¿eglugi i jej bezpieczeñstwa oraz dostêpu do linii komunikacyjnych w regionie Azji i Pacyfiku wzrasta wraz z wielkim strumieniem handlu przyczyniaj¹cym siê do rozwoju ekonomicznego ca³ego obszaru. Najwa¿niejsze szlaki znajduj¹ siê na Morzu Po³udniowochiñskim
oraz przechodz¹ przez trzy cieniny:
a) Malakka, pomiêdzy Malezj¹ i Sumatr¹, gdzie przep³ywaj¹ mniejsze
jednostki z powodu jej p³ytkoci i niewielkiej szerokoci do pó³torej
mili,
b) Sundajsk¹, miêdzy Sumatr¹ a Jaw¹,
c) Lombok, miêdzy Bali a wysp¹ Lombok, szczególnie nadaj¹c¹ siê dla
tankowców.
Przep³ywa tamtêdy ponad po³owa wszystkich statków handlowych,
co skutkuje wymian¹ na sumê jednego biliona dolarów rocznie, tj. 20%
produktu krajowego brutto tego regionu.
W zwi¹zku ze wzrostem handlu na wspomnianym obszarze wspó³praca regionalna w celu zachowania rodowiska i bezpieczeñstwa mórz staje siê coraz wa¿niejsza. Nale¿y wyró¿niæ takie podstawowe dziedziny kooperacji
jak: udzia³ pañstw regionu w najwa¿niejszych konwencjach IMO (Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej); Memorandum Tokijskie w sprawie porozumienia o kontroli portów  MOU, wspó³pracê regionaln¹ w poszukiwaniach
i ratownictwie  SAR, wspó³pracê w sprawie katastrof morskich.
IMO  jak wiadomo  powo³ano jako agendê wyspecjalizowan¹ ONZ,
z siedzib¹ w Londynie, skupiaj¹c¹ obecnie oko³o 160 pañstw. Zajmuje siê
ona bezpieczeñstwem ¿eglugi i ochron¹ rodowiska. Organizacja ta wypracowa³a kilkadziesi¹t konwencji, z których najwa¿niejsze to:
 SOLAS 1974 o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, do której nale¿¹
wszystkie pañstwa regionu z wyj¹tkiem Laosu i Mongolii (nie maj¹
dostêpu do morza),
19

Zob. Canberra Papers on Strategy and Defence, 1998, No 132 (artyku³ Stanleya B.A. Weeksa).
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 COLREGS 1972 o miêdzynarodowych uregulowaniach zapobiegaj¹cych kolizjom morskim,
 STCW 1978 o standardach szkoleñ, certyfikacji i nadzoru przewoników,
 SAR 1979 o poszukiwaniach i ratownictwie morskim. Konwencja ta
ma ma³¹ liczbê ratyfikacji.
Wiêkszoæ pañstw regionu podpisa³a te konwencje, z wyj¹tkiem Konwencji SAR. Stwarza to podstawy szerokiej wspó³pracy. Memorandum
Tokijskie z 1993 roku zak³ada natomiast stworzenie regionalnego systemu wzajemnej wspó³pracy przy inspekcjach statków w celu weryfikacji
ich zgodnoci z miêdzynarodowymi standardami bezpieczeñstwa oraz
harmonizacjê procedur kontrolnych w portach. Konwencja SAR 1979 o
wspó³pracy w dziedzinie poszukiwañ i ratownictwa, jest w pe³ni zgodna
z szeregiem inicjatyw regionalnych, dwu- i wielostronnych. W sprawy te
zaanga¿owane jest Forum Regionalne ASEAN, które sponsoruje miêdzynarodowe spotkania (Honolulu 96 i Singapur 97) na temat wspó³pracy i
æwiczeñ. Spotkania te wypracowa³y Deklaracjê o Wspó³pracy przy Poszukiwaniach i Ratownictwie i zachêci³y do kontynuacji prac na poziomie
technicznym. SAR  to tak¿e czêæ programu wspó³pracy morskiej na forum Western Pacific Naval Symposium, gdzie co dwa lata spotykaj¹ siê
szefowie marynarek, zachêcaj¹c do stabilnoci i wspó³pracy regionalnej.
Wspólnie organizowane s¹ æwiczenia, z udzia³em nawet dawnych antagonistów, co zmierza do zacienienia wiêzi i wspó³pracy regionalnej.
Wspó³praca w sytuacji katastrof morskich wynika z zagro¿enia regionu tajfunami, tsunami i innymi zjawiskami. Dotyczy ona pomocy humanitarnej i likwidacji szkód. Równoczenie w Azjatyckim Instytucie Technologicznym w Bangkoku powsta³o Centrum Przygotowañ na Wypadek
Katastrof, udzielaj¹ce potrzebnych informacji i wspieraj¹ce wspó³pracê.
Innym wa¿nym zagadnieniem jest nielegalne rybo³ówstwo. Zauwa¿alny jest brak wystarczaj¹cej wspó³pracy wielostronnej, takiej jaka wystêpuje na po³udniowym Pacyfiku, gdzie dzia³aj¹ np.: Forum Agencji Rybackich (za³o¿one w 1979 r.) i Traktat z Niue 1993 r. o nadzorze rybo³ówstwa i wykonywaniu prawa po³owów na po³udniowym Pacyfiku. W Azji
Po³udniowo-Wschodniej istniej¹ tylko pojedyncze umowy dwustronne,
jak na przyk³ad miêdzy Wietnamem i Tajlandi¹ z 1997 r. o granicy morskiej w Zatoce Syjamskiej, które jest pierwszym porozumieniem o delimitacji stref ekonomicznych od 1982 r. Przewidziano wspólne patrole, wymianê informacji o naruszeniach prawa, dostarczanie informacji rybakom
na temat prawa i innych regulacji oraz budowê zaufania i wspó³pracê
ekonomiczn¹ w zakresie rybo³ówstwa. Inn¹ tego typu umowê zawar³y
Japonia i Rosja.
Istotne znaczenie dla ochrony rodowiska morskiego, w tym regionie
ma konwencja o prawie morza z 1982 r. Przewiduje ona bowiem wspó³-
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pracê pañstw w wykonywaniu ich praw i obowi¹zków. Podobne sformu³owania wynikaj¹ z odpowiednich przepisów rozdzia³u 17. w Agendzie
21. Widoczne jest pokrywanie siê kompetencji zaanga¿owanych organizacji. Istnieje sieæ wspó³pracy, na podstawie takich konwencji jak: o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statków z 1973 r.; o gotowoci, przeciwdzia³aniu i wspó³pracy na wypadek zanieczyszczenia olejami z 1990 r.; o
ograniczaniu wyrzucania niebezpiecznych odpadów z 1972 r.; o ustanowieniu miêdzynarodowego funduszu kompensacyjnego za szkody wynik³e z zanieczyszczenia olejami z 1971 r.
S¹ to konwencje miêdzynarodowe powszechne, nie dotycz¹ce bezporednio omawianego regionu, jednak w przypadku ich ratyfikacji stan¹
siê prawem powszechnie obowi¹zuj¹cym. Liczba ratyfikacji tych aktów
jest jednak nadal niewielka.
W Azji Po³udniowo-Wschodniej rozwija siê wspó³praca naukowa i
monitoring w ramach Planu Dzia³ania w Regionie Pó³nocno-Zachodniego
Pacyfiku (NOWPAP) opracowanego przez UNEP, który przewiduje stworzenie bazy informacji, integracjê planowania i ustanowienie prawnych
ram wspó³pracy. Poza tym istnieje wiele programów o dubluj¹cych siê
kompetencjach, takich jak: Program Regionalny o zapobieganiu i postêpowaniu w razie zanieczyszczeñ (sponsorowany przez UNDP i IMO), w
ramach którego rozwija siê monitoring i pomoc techniczn¹, k³adzie siê
nacisk na koordynacjê i budowanie zdolnoci regionalnych, a tak¿e na
konserwacjê zasobów morskich. Innym przyk³adem mo¿e byæ program
wypracowany przez ASEAN o podobnych za³o¿eniach.
Wspó³praca regionalna w regionie Azji i Pacyfiku cechuje siê wykszta³ceniem ram prawnych na kanwie konwencji miêdzynarodowych.
Ró¿ny stopieñ przynale¿noci do nich, a tak¿e miejscowe uwarunkowania polityczne nie zawsze jednak pozwalaj¹ odpowiednio je wykorzystaæ,
przez co kszta³towanie tej wspó³pracy wymaga wielu wysi³ków, aby mog³a przynosiæ spodziewane wyniki.

4. Uwagi koñcowe

Przedstawiona w ogólnym zarysie miêdzynarodowa ochrona rodowiska morskiego mo¿e byæ postrzegana jako pewien system regulacji
obejmuj¹cych zasady i formy wspó³pracy w tej dziedzinie. Jest ona niew¹tpliwie zgodna z g³ównymi kierunkami proekologicznej strategii nakrelonej przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ i stosowanymi podstawowymi instrumentami dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego
w skali regionalnej i globalnej z udzia³em systemu ONZ. Wspó³dzia³aj¹ z
nim tak¿e liczne organizacje miêdzyrz¹dowe i pozarz¹dowe, tak¿e regionalne.
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W ochronie rodowiska morskiego ma znacz¹cy udzia³ kszta³tuj¹ce siê
miêdzynarodowe prawo ochrony rodowiska. Obecnie jest ono znacznie
szersze i bardziej zró¿nicowane ni¿ na pocz¹tku minionego stulecia, kiedy to zajmowa³o siê ograniczon¹ ochron¹ niektórych gatunków fauny i
flory. G³ównym zadaniem tego prawa jest regulowanie stosunków miêdzynarodowych zwi¹zanych z problematyk¹ ochrony rodowiska naturalnego. Skala przedmiotu regulacji jest obecnie doæ rozleg³a, a wród
miêdzynarodowych inicjatyw i dzia³añ istotne miejsce zajmuj¹ problemy
dotycz¹ce tzw. szkód transgranicznych, spowodowanych ró¿nymi zanieczyszczeniami. Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ szkody spowodowane wypadkami instalacji nuklearnych, wypadkami z udzia³em obiektów kosmicznych oraz katastrofami morskimi, zw³aszcza z udzia³em tankowców. Tworzenie i poszukiwanie nowych, bardziej adekwatnych i
skuteczniejszych rozwi¹zañ jest procesem d³ugotrwa³ym. Prawo morza i
prawo ochrony rodowiska ma poprzez odpowiednio zinstytucjonalizowane formy dzia³ania proekologicznego zapewniaæ odpowiednie warunki globalnego bezpieczeñstwa ekologicznego ludzkoci, zw³aszcza w takich dziedzinach jak bezpieczeñstwo klimatyczne, bezpieczeñstwo biologiczne i chemiczne oraz nuklearne.

The marine environment protection: Topical issues" system
of international rules and principles, ways and means
of co-operation. (Ground plane)
SUMMARY

The author discusses: main sources of marine environment pollution and measures to prevent, reduce and control to ensure effective protection, and the co-operation
on a global or regional basis. Legal measures have been included for enforcement with
respect to merine environment from harmful effects which may arise by pollution
from land-based sources, pollution by dumping, pollution from vessels and pollution
from activities in the Area. Enforcement copmrises proper measures by flag and port
States as well as coastal States.
As topical issues have been discussed rules and principles regulated by the United
Nations Convention on the Law of the Sea (1982)  i.e. uses of the seas and oceans, the
conservation of their living resources" and the study, protection and preservation of
the marine evironment. Also same selected matters of the marine environment protection and regional co-operation in Europe as well as in Asia and Pacific rims have
been included.
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