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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0552/2012, którą złożył V.S. (Włochy) w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia dotyczącego energii wiatrowej u wybrzeży miejscowości 
L'Ametlla de Mar (Tarragona, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ostrzega przed potencjalnie zgubnym wpływem realizowanego na morzu 
przedsięwzięcia dotyczącego energii wiatrowej, w ramach którego liczne turbiny wiatrowe 
mają być zainstalowane w odległości zaledwie 3 km od wybrzeża miejscowości L'Ametlla de 
Mar (Tarragona, Hiszpania). Planuje się, że stacja testowa ZÈFIR będzie badawczą farmą 
wiatrową, na której testowane będą cztery turbiny wiatrowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję sprzeciwia się projektowi budowy morskich turbin wiatrowych w 
odległości 3km od wybrzeża, w pobliżu miejscowości L'Ametlla de Mar, w prowincji 
Tarragony (Katalonia, Hiszpania). Projekt ten figuruje w projekcie zwanym „stacja testowa 
ZÈFIR”.  Jest to badawczy projekt dotyczący farmy wiatrowej w celu przetestowania 4 
morskich aerogeneratorów mających produkować energię elektryczną.  Okazuje się, że 
przedmiotowy projekt wspiera Kataloński Instytut Badań nad Energią (IREC).

Składający petycję twierdzi, że projekt umiejscowiono za blisko wybrzeża i że wywrze on 
katastrofalne skutki na turystykę i lokalną gospodarkę.  Podkreśla, że społeczność lokalna 
sprzeciwia się projektowi.  Należy zauważyć, że składający petycję nie powołuje się na 
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konkretne naruszenie prawa UE z zakresu środowiska.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającą petycję w świetle 
prawa środowiskowego UE, które może mieć zastosowanie w tej sprawie.

Dyrektywa 2011/92/UE1 (znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje przeprowadzanie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 
które zawsze muszą być przedmiotem OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w 
przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia i/lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.  Podczas 
przeprowadzania indywidualnej analizy bądź określenia progów lub kryteriów, należy 
uwzględnić właściwe kryteria wyboru zawarte w załączniku III do dyrektywy. Obejmują one 
cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego oddziaływania. Ustalenia te 
należy podać do wiadomości publicznej.

Należy zauważyć, że załącznik II do dyrektywy OOŚ obejmuje w pkt 3 lit. i) „urządzenia 
wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej (gospodarstwa wiatrowe)”.  
Według dostępnych informacji procedura dotycząca tego projektu przewidziana w dyrektywie 
OOŚ jest w toku.  Ogłoszenie o otwarciu etapu konsultacji publicznych zamieszczono w 
państwowym Dzienniku Urzędowym 3 marca 2012 r. (BOE nr 54).

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych przedsięwzięć 
i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na inwestycję.  
Społeczeństwo może wyrazić opinię na ten temat, a wszystkie takie konsultacje muszą być 
wzięte pod uwagę.  Opinia publiczna powinna zostać także poinformowana o treści 
zezwolenia na inwestycję.

Jeśli chodzi o dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywę ptasią 2009/147/WE2 oraz 
dyrektywę siedliskową 92/43/EWG)3, miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000.  W 
tym przypadku projekt może wpływać na morski teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SCI) 
„Litoral meridional tarragoní” (kod ES5140001).  Dyrektywę OOŚ można także 
wykorzystywać jako narzędzie do stosowania wyżej wymienionych wymogów dyrektyw w 
sprawie środowiska naturalnego.

Jeżeli chodzi o dyrektywę 2008/56/WE4 (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), w 

                                               
1 Dyrektywa 2011/92/UE (Dz.U. L 26 z 28.1.2012), ujednolicona i zmieniona wersja dyrektywy 85/337/EWG w 

sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
2 Dyrektywa 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
3 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 

22.7.1992).
4  Dyrektywa 2008/56/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 

164 z 25.6.2008).
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przedmiotowej sprawie nie da się stwierdzić ewentualnego naruszenia tego aktu prawa.

Należy zauważyć, że zobowiązania UE w dziedzinie energii odnawialnej stworzył korzystne 
ramy legislacyjne dla rozwoju energii wiatrowej1, jednocześnie zapewniając, że rozwój i 
upowszechnianie tej formy energii odbywa się zgodnie z prawem UE w dziedzinie 
środowiska.

Jako czyste, odnawialne źródło elektryczności energia wiatrowa ma istotnie przyczynić się do 
osiągnięcia celów UE w dziedzinie energii wyznaczonych na 2020 r. Pomoże także w 
istotnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także 
zużycia świeżej wody związanego z konwencjonalną produkcją energii w UE. Generalnie 
energia wiatrowa pomaga gospodarkom zmniejszyć zależność energetyczną, przyczynia się 
do spójności społecznej i pobudza rozwój technologii, w tym eksportu.

Wnioski

W oparciu o informacje przedstawione w petycji Komisja nie znajduje dowodów naruszenia 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.  Z tego względu Komisja nie widzi 
powodu do dalszego prowadzenia przedmiotowej sprawy.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).


