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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0716/2008, którą złożył Luis Cerillo Escudero (Hiszpania) w imieniu 
Ecologistas en Accion de Valencia, w sprawie rzekomych przypadków naruszenia 
dyrektywy 85/337/EWG dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z przedsięwzięciem budowy toru wyścigowego Formuły 1 w Walencji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze lokalne w Walencji naruszyły dyrektywę 85/337/EWG
dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko, zatwierdzając budowę toru wyścigowego 
Formuły 1 w Walencji. Składający petycję twierdzi, że podczas procesu zatwierdzania nie
przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko ani konsultacji ze społeczeństwem. 
Jego zdaniem właściwe władze nie uwzględniły wniosków o informacje środowiskowe 
przedkładanych przez różne stowarzyszenia ekologiczne i nie udzieliły odpowiedzi na pytania
regionalnego rzecznika praw obywatelskich (Sindic de Greuges) w tej sprawie. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wezwanie Komisji Europejskiej do 
zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Składający petycję oświadcza, że lokalne i regionalne władze w Walencji złamały przepisy 
dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne, 
zatwierdzając budowę toru Formuły 1 w mieście Walencja. Składający petycję twierdzi, że 
w toku procesu zatwierdzania przedsięwzięcia nie przeprowadzono żadnej oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne i że nie skonsultowano się ze społeczeństwem.
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Komisja Europejska przeanalizowała informacje dostarczone przez składającego petycję. 
Należy zauważyć, że Komisja Europejska otrzymała także pisma donoszące o rzekomym 
niewłaściwym stosowaniu prawa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 
w związku z tym przedsięwzięciem. Ponadto Komisja Europejska otrzymała pytanie pisemne 
P-0529/08 związane z tą sprawą.

Dyrektywa 85/337/EWG1 zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3, znana
jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), 
określa przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko naturalne niektórych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych. W dyrektywie OOŚ czyni się rozróżnienie między 
tak zwanymi przedsięwzięciami z załącznika I, które zawsze należy poddawać ocenie 
oddziaływania na środowisko naturalne, a przedsięwzięciami z załącznika II, w przypadku 
których państwa członkowskie oceniają, w drodze indywidualnej analizy i/lub według progów 
lub kryteriów ustanowionych w krajowych przepisach transponujących, czy przedsięwzięcie 
ma zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Zatem w przypadku przedsięwzięć ujętych w załączniku I procedura OOŚ jest obowiązkowa.
W przypadku projektów wymienionych w załączniku II państwa członkowskie powinny 
ocenić przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję, czy mogą one wywrzeć znaczne 
oddziaływania na środowisko naturalne, przy uwzględnieniu właściwych kryteriów selekcji 
wymienionych w załączniku III do dyrektywy OOŚ.

Należy zauważyć, że „stałe tory wyścigowe i do jazd próbnych dla pojazdów mechanicznych” 
zostały ujęte w załączniku II ust. 11 lit. a) do dyrektywy OOŚ. Z dostępnych informacji 
wynika, że miejski tor Formuły 1 w Walencji nie jest torem stałym i dlatego nie podlega 
przepisom dyrektywy OOŚ.

Jako że dyrektywa OOŚ nie ma w tym przypadku zastosowania, Komisja Europejska nie jest 
uprawniona do podjęcia interwencji. Obawy zgłoszone przez składającego petycję wraz 
z innymi ewentualnymi aspektami związanymi z wdrożeniem tego przedsięwzięcia podlegają 
jedynie ustawodawstwu państwa członkowskiego. Jeśli składający petycję wyraża chęć 
zgłoszenia sprzeciwu, może on skorzystać ze środków odwoławczych przewidzianych 
w prawie Hiszpanii.

Zgodnie z dostępnymi informacjami nie ma dowodów świadczących o tym, że 
w przedmiotowym przypadku doszło do złamania prawa WE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego.

                                               
1 Dz.U. 175 z 5.7.1985.

2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.

3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.


