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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 01305/2010, którą złożył Juan Eladio Palmis Sánchez (Hiszpania) 
w sprawie budowy krematorium w sąsiedztwie od budynków mieszkalnych, 
szkoły i plaż w Puerto de Mazarron w Murcji w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w związku z wydaniem przez władze lokalne zezwolenia na 
budowę krematorium w odległości 10 metrów od budynków mieszkalnych i szkoły oraz 
w odległości około 150 m od plaży. Jest on zdania, że stanowi to niebezpieczeństwo dla 
zdrowia publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 6 maja 2011 r.

Komisja dokonała analizy informacji przekazanych przez składającego petycję w świetle 
przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w tym 
przypadku.

Dyrektywa 85/337/EWG1(znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne lub dyrektywa OOŚ) określa przepisy dotyczące oceny oddziaływania 
na środowisko naturalne niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 
14.3.1997), dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 
5.6.2009)
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Należy zwrócić uwagę, że budowa krematoriów nie została uwzględniona w kategoriach 
przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy. Dlatego omawiane 
przedsięwzięcie pozostaje poza zakresem dyrektywy OOŚ.

Mając na uwadze, że dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania do omawianego przypadku, 
Komisja nie jest w pozycji, by interweniować w sprawie. Obawy wyrażone przez autora 
petycji, jak również pozostałe aspekty realizacji omawianego przedsięwzięcia są objęte 
jedynie przepisami prawnymi zainteresowanego państwa członkowskiego. Jeżeli składający 
petycję pragnie je zakwestionować, może skorzystać ze środków odwoławczych 
przewidzianych w prawie hiszpańskim.

Wnioski

W oparciu o informacje przedstawione w petycji Komisja nie znajduje dowodów naruszenia 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


