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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1232/2007, którą złożył Manuel Garcia Gonzáles (Hiszpania),
w imieniu Plataforma Ciudadana Refineria NO, w sprawie domniemanego 
naruszenia dyrektyw WE 2003/4 i 85/337 w związku z przedsięwzięciem 
budowy rafinerii Balboa w regionie Estremadura w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że hiszpańskie władze naruszyły kilka dyrektyw WE, w tym 
dyrektywy 2003/4 w sprawie dostępu do informacji oraz 85/337 w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w związku z przedsięwzięciem budowy rafinerii ropy naftowej
w regionie Estremadura w Hiszpanii. Składający petycję twierdzi, że rafineria ta, finansowana 
częściowo ze środków publicznych, będzie miała szkodliwy wpływ na środowisko na tym 
obszarze rolniczym, znanym ze swojej produkcji oliwy z oliwek oraz wina. Składający 
petycję wyjaśnia, że działalność rafinerii będzie wymagała korzystania ze znacznych ilości 
wody. Według niego nie przeprowadzono procesu konsultacji publicznych zgodnego
z obowiązującym prawodawstwem, a przedstawione przez mieszkańców obawy dotyczące 
zaopatrzenia w wodę nie zostały odpowiednio uwzględnione. Ponadto składający petycję 
sprzeciwia się prezentacji oceny oddziaływania na środowisko w zakresie kwestii dotyczącej 
zaopatrzenia w wodę, która nie jest pełna, gdyż powinna obejmować globalne oddziaływanie 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Składający petycję utrzymuje także, że rafineria wywrze 
szkodliwy wpływ na portugalskie obszary sąsiadujące oraz że nie przeprowadzono konsultacji
z portugalską opinią publiczną zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z konwencji z Espoo
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tych naruszeń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy dotyczące błędnego stosowania przez władze hiszpańskie 
prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a mianowicie 
dyrektywy OOŚ i dyrektywy wdrażającej postanowienia konwencji z Aarhus1, w związku
z przedsięwzięciem budowy rafinerii Balboa w regionie Estremadura.

Takie same obawy przedstawione zostały w pytaniu pisemnym E-3863/08.

Komisja otrzymała już informacje na temat tej sprawy. Jednak przedsięwzięcie budowy 
rafinerii Balboa nie zostało zatwierdzone, a procedura OOŚ nadal jest w toku. 

Uwzględniając skalę przedmiotowego przedsięwzięcia i jego możliwe oddziaływanie 
na tereny Natura 2000, Komisja wystosowała pismo do władz hiszpańskich z prośbą
o informacje i będzie monitorować rozwój przedsięwzięcia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniach 10-11 lutego 2009 r. Komisja oświadczyła, że 
zwrócono się do władz hiszpańskich o przekazanie dalszych informacji dotyczących budowy 
rafinerii Balboa w regionie Estremadura.

Według informacji otrzymanych przez Komisję od władz hiszpańskich na ten temat, 
procedura oceny oddziaływania na środowisko jest nadal w toku. Dlatego projekt budowy 
rafinerii Balboa nie został jeszcze zatwierdzony, a właściwe władze muszą jeszcze podjąć 
ostateczną decyzję w tej sprawie.

Ponieważ wydaje się, że procedury nadal trwają, brak jest oczywistego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego. Ponieważ jednak Komisja zdaje sobie sprawę
z ewentualnych skutków dla obszarów Natura 2000 z uwagi na wielkość i charakter 
przedsięwzięcia, monitoruje ona ściśle przebieg procedur związanych z przedmiotowym 
projektem.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

W piśmie z dnia 4 maja 2009 r. składający petycję informuje, że według oświadczeń władz 
regionu Estremadura publikowanych w prasie, właściwe instytucje powinny wydać korzystną 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985), zmieniona 
dyrektywą Rady 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997) i dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003).
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ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) w sprawie przedsięwzięcia budowy rafinerii 
Balboa, co otworzy drogę do jego realizacji.

Składający petycję uważa, że nie przestrzegano postanowień art. 5 ust. 1 (rectius ust. 2) 
konwencji z Aarhus1, ponieważ informacje dotyczące środowiska naturalnego nie zostały 
podane do publicznej wiadomości.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Art. 5 konwencji z Aarhus, na który powołuje się składający petycję, odnosi się do
„aktywnego rozpowszechniania” przez władze publiczne informacji dotyczących środowiska
naturalnego. W strukturze konwencji „pierwszy filar”, czyli dostęp społeczeństwa do 
informacji dotyczących środowiska naturalnego, jest omówiony w art. 4 i 5 – art. 4 zawiera 
postanowienia na temat dostępu do informacji na żądanie, a w art. 5 uregulowano kwestie 
dotyczące rozpowszechniania informacji przez władze publiczne z ich własnej inicjatywy.

Pełne zastosowanie pierwszego filara konwencji w prawie wspólnotowym zostało 
zapewnione w dyrektywie 2003/4/WE2. Art. 7 tej dyrektywy jest przełożeniem do 
wspólnotowego porządku prawnego art. 5 konwencji z Aarhus. Jednak w tym przypadku 
odniesienie do aktywnego rozpowszechniania nie jest właściwe.

Z dodatkowego komunikatu Komisji faktycznie wynika, że procedura mająca na celu 
sporządzenie OOŚ jest w toku. Jednak, zgodnie z art. 6 konwencji z Aarhus oraz z dyrektywą 
2003/35/WE3 – a zwłaszcza z jej art. 3 – w ramach opracowywania OOŚ należy zapewnić 
udział społeczeństwa. W art. 6 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą
97/11/WE i 2003/35/WE, szczegółowo określono informacje, które należy udostępnić 
społeczeństwu. Ponadto zapewniony jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości, „by 
zakwestionować materialną i proceduralną legalność decyzji, aktów lub zaniechań,
z zastrzeżeniem przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących udziału społeczeństwa” (art. 10a 
dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE i 2003/35/WE).

W świetle tych wyjaśnień zachęca się zatem składającego petycję do sprawdzenia, czy 
informacje zawarte w art. 6 ust. 2 zmienionej dyrektywy 85/337/EWG zostały przedstawione 

                                               
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r.
Wspólnota Europejska przystąpiła do tej konwencji w dniu 17 maja 2005 r., w następstwie decyzji Rady z dnia 
17.02.2005 r. (2005/370/WE), opublikowanej w Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1.
Królestwo Hiszpanii również jest sygnatariuszem konwencji.

2 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, opublikowana
w Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, opublikowana w Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.



PE416.437/REV II 4/4 CM\792707PL.doc

PL

społeczeństwu zgodnie ze wskazanymi w niej procedurami. Gdyby okazało się, że przepisy te 
nie zostały prawidłowo zastosowane, składający petycję powinien skorzystać z procedur
odwoławczych przewidzianych w art. 10a zmienionej dyrektywy.

Wnioski

Uwzględniając powyższe wskazówki, Komisja nie stwierdza występowania elementów 
świadczących o naruszeniu przepisów dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska naturalnego.


