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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1121/2008, którą złożył Manuel Fernandez Santamaria 
(Hiszpania), w sprawie planowanej instalacji do magazynowania paliwa w 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje plany Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) 
dotyczące budowy instalacji do magazynowania paliwa w Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real). Utrzymuje on, że miejscowa ludność zdecydowanie protestowała przeciw temu 
przedsięwzięciu i przekonuje, że naruszonych zostanie kilka dyrektyw WE (dyrektywa 
97/11/WE, 2003/105/WE, 92/43, 2003/4, 2002/3 i 2000/60). Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań i zmuszenie władz hiszpańskich oraz CLH do 
zaniechania realizacji tego przedsięwzięcia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 stycznia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję sprzeciwia się przedsięwzięciu dotyczącemu rozbudowy instalacji do 
magazynowania paliw ropopochodnych, wspieranemu przez przedsiębiorstwo CLH, w gminie 
Almodóvar del Campo, w prowincji Ciudad Real, w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej 
Kastylii-La Manchy.

Zdaniem składającego petycję przedsięwzięcie to spotkało się z dużym sprzeciwem ze strony 
miejscowej ludności. Składający petycję wskazuje na niekorzystne skutki przedsięwzięcia dla 
środowiska naturalnego i ewentualne naruszenie licznych dyrektyw wspólnotowych przez 
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władze Hiszpanii.

Służby Komisji rozpatrzyły argumenty i informacje dostarczone przez składającego petycję w 
związku z przedsięwzięciem, o którym mowa, w świetle prawa wspólnotowego w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego, które to prawo może mieć zastosowanie w przedmiotowej 
sprawie.

Przede wszystkim należy wspomnieć o dyrektywie 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
W art. 2 dyrektywy przewiduje się, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, 
podlegają wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie w odniesieniu do 
ich skutków przed udzieleniem zezwolenia.

Przepisy dyrektywy 85/337/EWG mają zastosowanie do przedsięwzięć wymienionych 
w załącznikach I i II do dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia wymienione 
w załączniku I podlegają obowiązkowo ocenie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 4 
ust. 2, w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, dane państwo 
członkowskie określa za pomocą: a) badania indywidualnego lub b) progów lub kryteriów 
ustalonych przez państwo członkowskie (screening), czy przedsięwzięcie podlega ocenie 
zgodnie z art. 5–10. Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu obydwu procedur.

Z analizy informacji dostępnych w dokumentacji wynika, że mowa o przedsięwzięciu, które 
może być objęte załącznikiem II ust. 6 lit. c) dyrektywy 85/337/EWG, gdzie wymienia się 
„pomieszczenia i urządzenia do składowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych 
i chemicznych”. W związku z tym właściwe władze Hiszpanii powinny dokonać analizy 
przedmiotowego przedsięwzięcia i określić, czy podlega ono ocenie oddziaływania na 
środowisko, przed udzieleniem zezwolenia. W tym celu należy uwzględnić kryteria 
wyznaczone w załączniku III do dyrektywy.

Ponadto, jeżeli przedsięwzięcie to może mieć istotny wpływ na obszar specjalnej ochrony 
ptactwa (OSO) lub teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) należący do sieci Natura 
2000, władze Hiszpanii mają obowiązek zastosować przepisy art. 6 dyrektywy 
92/43/EWG2(dyrektywy siedliskowej).

Do instalacji tej mogą mieć również zastosowanie przepisy dyrektywy 96/82/WE3w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(dyrektywy Seveso II).

W związku z powyższym Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag na 
temat informacji podanych przez składającego petycję, jak również zastosowania 
w przedmiotowej sprawie ww. dyrektyw dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

W celu upewnienia się co do należytego zastosowania przepisów ww. dyrektyw 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 25 czerwca 1985 r. Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
3 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. Dz.U. L 10 z 14.1.1997.
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wspólnotowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego w przedmiotowej sprawie 
Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o przekazanie dodatkowych, bardziej 
szczegółowych informacji na ten temat, a w szczególności na temat oceny oddziaływania na 
środowisko w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa, przed ewentualnym udzieleniem 
zezwolenia.

Komisja informować będzie Komisję Petycji o rozwoju sytuacji w przedmiotowej sprawie.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

W poprzednim komunikacie Komisja przekazała Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje dotyczące wspólnotowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska, które 
mogłoby znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z petycją 1121/2008 i pytaniem poselskim E-4333/08 Komisja zwróciła się do 
władz Hiszpanii o przekazanie uwag dotyczących przedstawionych faktów, jak również 
wypełnienia w omawianym przypadku zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego w 
dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na wniosek Komisji władze hiszpańskie przesłały dwa sprawozdania 
opracowane przez państwową administrację ogólną – sprawozdanie Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Energetycznej i Kopalń Ministerstwa Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz 
sprawozdanie Dyrekcji Generalnej ds. Jakości i Oceny Oddziaływania Na Środowisko 
Ministerstwa Środowiska, Obszarów Wiejskich i Morskich – wraz z licznymi załącznikami.

Podsumowując, władze hiszpańskie opisują poszczególne kroki administracyjne podjęte w 
związku z przedmiotowym przedsięwzięciem. Władze hiszpańskie podkreślają, że 
przedsięwzięcie to spełniło wszystkie warunki ustalone w ustawodawstwie hiszpańskim 
transponującym wymienione przez Komisję dyrektywy wspólnotowe dotyczące ochrony 
środowiska.

Władze hiszpańskie wyjaśniają, że w związku ze sprzeciwem miejscowej ludności 
początkowy projekt został zmieniony, a badanie wpływu na środowisko dostosowane, celem 
wybrania spośród poszczególnych rozważanych rozwiązań alternatywnych lokalizacji 
bardziej oddalonej od miejscowości Almodóvar del Campo. Organ właściwy w dziedzinie 
ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska) nakazał promotorowi znalezienie innego 
rozwiązania alternatywnego. W następstwie wymiany informacji między promotorem a 
władzami lokalnymi osiągnięto konsensus, który został też zatwierdzony przez właściwe 
władze w dziedzinie ochrony środowiska. Przyjęte rozwiązanie nie ma wpływu na żaden 
obszar ochrony przyrody.

Należy nadmienić, że przedmiotowe przedsięwzięcie, którego promotorem jest 
przedsiębiorstwo Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), jeszcze przed 
zatwierdzeniem zostało poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura 
ta zakończyła się wydaniem oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego przez 
Ministerstwo Środowiska na mocy decyzji z dnia 12 lutego 2010 r. opublikowanej w 
hiszpańskim dzienniku urzędowym (BOE) nr 52 z dnia 1 marca 2010 r. (s. 20062-20079).
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W oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko podsumowano wynik procedury oceny 
oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem przeprowadzonych konsultacji z 
zainteresowanymi władzami i społeczeństwem, innych branych pod uwagę rozwiązań, 
dokonanej zmiany projektu, ustalonych zasad ochrony środowiska, a także monitoringu 
środowiskowego podczas realizacji przedsięwzięcia itp. Powyższa procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wydaje się możliwa do przyjęcia i wystarczająca do 
właściwego określenia i wydania oceny skutków przedsięwzięcia dla środowiska, a także do 
podjęcia koniecznych działań umożliwiających uniknięcie lub zminimalizowanie tych 
skutków.

Należy zauważyć, że decyzją z dnia 5 marca 2010 r. Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Energetycznej i Kopalń ostatecznie udzieliła zezwolenia na wdrożenie przedmiotowego 
przedsięwzięcia budowy instalacji do magazynowania węglowodorów w gminie Almodóvar 
del Campo w prowincji Ciudad Real. Decyzja ta została opublikowana w hiszpańskim 
dzienniku urzędowym (BOE) nr 77 z dnia 30 marca 2010 r. (s. 34925-34928). W decyzji tej 
odwołano się do wspomnianego oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, ale też 
zobowiązano promotora do przestrzegania innych warunków dotyczących innych aspektów 
technicznych.

Władze hiszpańskie wskazują ponadto, że do sądów hiszpańskich nie wpłynęły skargi 
administracyjne dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioski

Komisja przeanalizowała argumenty i informacje przekazane przez składających petycję w 
związku z przedmiotowym przedsięwzięciem w świetle mającego zastosowanie prawa 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, uwzględniając też odpowiedź władz 
hiszpańskich i wszelkie dostępne informacje dotyczące tego tematu.

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym przypadku naruszenia 
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.


