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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0944/2009, którą złożyła Lorenza Ferraris (Włochy) z 3 podpisami, 
w sprawie planowanego przedsięwzięcia wydobycia ropy na terenie rezerwatu 
przyrody w dolinach Santa Croce i Curone

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planowanej lokalizacji zakładu wydobycia ropy na terenie 
rezerwatu przyrody w dolinach Santa Croce i Curone, terenie mającym znaczenie dla 
Wspólnoty (IT 20300006), wyrażając zaniepokojenie istotnymi szkodami ekologicznymi, 
jakie będą tego skutkiem. Informuje ona, że podobny plan został już kiedyś odrzucony, 
a obecnie inne przedsiębiorstwo stara się uzyskać pozwolenie na wydobycie ropy. Składająca 
petycję przekonuje, że zastrzeżenia, które spowodowały odrzucenie początkowych projektów, 
są nadal prawdziwe i pragnie zapewnienia, że także i ten plan zostanie odrzucony przez 
władze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Co się tyczy prawodawstwa wspólnotowego w sprawie ochrony przyrody, w art. 6 ust. 3 
i art. 6 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/WE1 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) zdefiniowano procedurę, 
której mają przestrzegać władze krajowe przed zatwierdzeniem planów lub przedsięwzięć 
mogących mieć istotny wpływ na teren należący do sieci Natura 2000 (teren mający 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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znaczenie dla Wspólnoty lub obszar specjalnej ochrony). Władze krajowe są odpowiedzialne 
za przeprowadzenie oceny w celu określenia, czy dane przedsięwzięcie może mieć istotny 
wpływ na wspomniane tereny, oraz – jeżeli taki wpływ zostanie stwierdzony – za 
przestrzeganie procedury zgodnie z przedmiotową dyrektywą przed zatwierdzeniem takiego 
przedsięwzięcia.

Składająca petycję informuje, że w tej sprawie przeprowadzana jest obecnie ocena zgodnie 
ze zmienioną dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1, zwaną dyrektywą w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jednak z informacji przedstawionych przez 
składającą petycję wynikałoby, że zezwolenie na inwestycję wydobycia ropy nie zostało 
jeszcze przyznane.

Za wdrażanie prawa WE słusznie odpowiedzialne są przede wszystkim państwa 
członkowskie. Komisja Europejska nie posiada na mocy Traktatu uprawnień do zastępowania 
władz państw członkowskich w działaniach dotyczących planowania ani w podejmowaniu 
decyzji np. odnośnie do zatwierdzenia odwiertów ropy. Jeżeli składająca petycję może 
dostarczyć dowody świadczące o naruszeniu prawa WE w późniejszym czasie, Komisja 
ponownie zbada tę sprawę.

Z uwagi na fakt, że proces zatwierdzania przedmiotowego przedsięwzięcia jeszcze się nie 
zakończył, a wśród informacji przekazanych w petycji Komisja nie odnajduje dowodów 
naruszenia prawa WE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, na tym etapie nie można 
podjąć żadnych dalszych działań.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 05.7.1985, s.40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s.5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17; Dz.U. L 140 z 
05.6.2009, s. 114.


