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Komisja Petycji

30.10.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1334/2010, którą złożył Samuel Martin-Sosa (Hiszpania) w 
imieniu ruchu ekologicznego „Ecologistas en Acción”, w sprawie 
utworzenia składowiska odpadów w okolicach hiszpańskiego miasta 
Toledo i związanego z tym zagrożenia lokalnych populacji rzadkich i 
chronionych gatunków orłów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planom utworzenia składowiska odpadów w okolicach 
hiszpańskiego miasta Toledo. Twierdzi on, że miałoby to fatalny wpływ na lokalne populacje 
orła hiszpańskiego (Aquila adalberti) i orła południowego (Hieraaetus fasciatus), które są 
objęte unijnym programem finansowania LIFE. Z uwagi na to, że celem programu LIFE jest 
ułatwienie egzekwowania unijnych dyrektyw w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą i zbadania, czy utworzenie 
przedmiotowego składowiska odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów gniazdowania 
i wylęgu ptaków chronionych jest zgodne z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 29 marca 2011 r.

Fakty poruszone w tej petycji są badane przez Komisję w ramach EU PILOT w następstwie 
skargi złożonej przez składającego petycję. 

Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o informacje dotyczące wypełnienia zobowiązań 
wynikających z art. 4 i art. 5-10 dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
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skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (85/337/EWG), zmienionej dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE, 
oraz obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dochodzenie jest w toku.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r. (REV)

Od czasu wydania komunikatu w dnia 29 marca 2011 r. Komisja nawiązała kontakty z 
władzami hiszpańskimi i przeprowadziła szereg dyskusji, aby wyjaśnić sytuację i ocenić, czy 
zastosowano się do art. 4 i art. 5-10 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.1
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywami 97/11/WE2, 2003/35/WE3 i 2009/31/WE4

oraz obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2009/147/WE5 z 30 listopada 2009 
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dochodzenie znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie i Komisja ma nadzieję, że w 
najbliższych miesiącach będzie mogła wyciągnąć wnioski w sprawie tego dochodzenia. 

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r. (REV II)

Komisja jeszcze wielokrotnie kontaktowała się z władzami Hiszpanii i prowadziła z nimi 
dyskusje w celu skontrolowania, czy w kwestiach, o których mowa w petycji, zachowano 
zgodność z dyrektywą Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r.6 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
zmienioną dyrektywą 97/11/WE7, dyrektywą 2003/35/WE8, dyrektywą 2009/31/WE9 oraz w 
zobowiązaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 i w dyrektywie 2009/147/WE10 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Ostatnia wymiana pomiędzy Komisją a władzami hiszpańskimi polegała na przekazaniu 
Komisji przez te ostatnie ogromnego pakietu informacji dotyczącej przeprowadzonej analizy 
oddziaływania na środowisko. Komisja dokonuje w chwili obecnej oceny tych informacji.

Badanie prowadzone przez Komisję koncentruje się w chwili obecnej na ostatniej 
dokumentacji otrzymanej od władz hiszpańskich.

6. Odpowiedź Komisji (REV III), otrzymana w dniu 30 października 2013 r.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 05.07.85.
2 Dz.U. L 73 z 14.03.97.
3 Dz.U. L 156 z 25.06.03.
4 Dz.U. L 140 z 05.06.09.
5 Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
6 Dz.U. L 175 z 05.07.85.
7 Dz.U. L 73 z 14.03.97.
8 Dz.U. L 156 z 25.06.03.
9 Dz.U. L 140 z 05.06.09.
10 Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
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Na podstawie oceny informacji przekazanych przez władze hiszpańskie na wniosek Komisji 
można przedstawić następujące wnioski.

Składowisko odpadów będące przedmiotem petycji podlegało procedurze oceny wpływu na 
podstawie dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.1 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, zmienionej dyrektywami 97/11/WE2, 2003/35/WE3 i 2009/31/WE4. Ocena wpływu 
na środowisko została przyjęta decyzją właściwego organu z 6 czerwca 2005 r. Następnie 
projekt uzyskał zintegrowane zezwolenie środowiskowe wydane 3 września 2009 r.

Ponadto władze hiszpańskie zgłosiły projekt powiązanej utylizacji odpadów i elektrowni 
kompostowej. Taki rodzaj projektów ujęto w załączniku II do ww. dyrektywy. Rezolucją z 
25 stycznia 2010 r. i zgodnie z art. 4 dyrektywy władze hiszpańskie stwierdziły, że ten projekt 
nie będzie podlegał ocenie wpływu na środowisko.

Składowisko odpadów nie znajduje się w granicach ani w pobliżu jakiegokolwiek obszaru 
specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonego przez władze hiszpańskie na podstawie dyrektywy 
2009/147/WE5 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa lub jakiegokolwiek innego obszaru chronionego na podstawie prawa 
unijnego. Ponadto władze hiszpańskie powiadomiły Komisję o stałym wzroście lęgowej 
populacji Aquila adalberti w prowincji Toledo w ostatnich latach (wzrost z 27 par lęgowych 
w 2003 r. do 64 w 2011 r.). W konsekwencji nie można stwierdzić, że ten projekt powoduje 
jakieś znaczne szkody dla ptaków. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie była w stanie stwierdzić w przedmiotowej sprawie 
naruszenia prawa UE o ochronie środowiska i postanowiła zamknąć dochodzenie.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U.  L 73 z 14.3.1997.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
5 Dz.U. L 20 z 26.1.2010.


