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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0255/2019, którą złożył I.R.S. (Hiszpania), w imieniu 
Zjednoczonej Lewicy Kantabrii, w sprawie ewentualnych nieprawidłowości 
w odniesieniu do udzielania koncesji na poszukiwanie złóż kopalin w 
Kantabrii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przeprowadzenia dochodzenia mającego na celu stwierdzenie, 
czy zatwierdzając projekt Salia obejmujący poszukiwanie złóż kopalin, rząd regionalny 
Kantabrii działał zgodnie z przepisami UE. Składający petycję twierdzi, że naruszono 
następujące dyrektywy: dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; dyrektywę 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; dyrektywę 2009/147/WE 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 15 października 2019 r.

Komisja zauważa, że dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)1 
wprowadza obowiązek przeprowadzania oceny skutków przedsięwzięć mogących w znaczący 
sposób oddziaływać na środowisko, m.in. z powodu ich charakteru, rozmiaru lub lokalizacji, 
przed wydaniem zezwolenia na inwestycję. Przedsięwzięcia górnicze o charakterze 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst mający znaczenie dla 
EOG), Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21. 
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poszukiwawczym lub wydobywczym, które obejmują głębokie odwierty, mogą podlegać 
ustaleniom z załącznika II, art. 2 lit. d) dyrektywy OOŚ. Zgodnie z dyrektywą w takich 
przypadkach właściwe organy mają obowiązek ustalić czy przeprowadzenie takiej oceny jest 
niezbędne.

Komisja zauważa, że niezależnie od okoliczności dyrektywa ta przewiduje procedury 
umożliwiające odwołanie się do sądu lub innego niezależnego i bezstronnego organu w celu 
zakwestionowania zgodności z prawem materialnym lub formalnym decyzji wydanych w 
ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

Komisja zauważa, że zgodnie z odnośnymi przepisami dyrektywy siedliskowej2 i dyrektywy 
ptasiej3 państwa członkowskie są właściwymi organami dopilnowującymi, by obszary sieci 
Natura 2000 były objęte ochroną przed potencjalnie szkodliwą działalnością wydobywczą. 
Komisja wydała wytyczne dotyczące sposobu pogodzenia górnictwa oraz innej działalności 
wydobywczej z wymogami UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i przyrody4.

Ponadto Komisja nie stwierdziła w tym przypadku problemów natury ogólnej, ani 
systematycznego nieprzestrzegania prawa UE, nie posiada również wystarczających dowodów 
na to, że opisane praktyki są powszechne. 

Wniosek 

W związku z powyższym Komisja nie jest w stanie podjąć dalszych działań w sprawie tej 
petycji.

2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50. 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
4 „Non-energy mineral extraction and Natura 2000” („Wydobycie surowców nieenergetycznych i Natura 2000”).
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

