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Komisja Petycji

10.06.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0258/2010, którą złożył J.RQ.B. (Hiszpania) w sprawie działalności 
wydobywczej w Erro (Nawarra)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się decyzji władz Nawarry o wydaniu zezwolenia na otwarcie 
kamieniołomu na obszarze wchodzącym w skład sieci Natura 2000 i sklasyfikowanym jako 
teren mający znaczenie dla Wspólnoty (Monte Alduide ES 2200019). Informuje on, że 
wytyczne w sprawie wykorzystania tego terenu i zarządzania nim nie przewidują żadnych 
działań kontrolnych w odniesieniu do przedmiotowego kamieniołomu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składający petycję sprzeciwia się utworzeniu kamieniołomu odkrywkowego w miejscowości 
Valle de Erro we wspólnocie autonomicznej Nawarra (o statusie wspólnoty prawa lokalnego) 
w Hiszpanii.

Zdaniem składającego petycję przedsięwzięcie to będzie miało istotny wpływ na mający 
znaczenie dla Wspólnoty teren „Monte Alduide”, który wchodzi w skład sieci Natura 2000 
(ES 2200019), oraz na obszar mający znaczenie dla ochrony dzikiego ptactwa (Important Bird 
Area, IBA) 085, „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi”.
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Składający petycję załączył decyzję1dyrektora Wydziału ds. Jakości Środowiska o przyznaniu 
zezwolenia na oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia, obejmującego dostęp do 
terenu i wyznaczenie miejsc do celów trzeciej serii odwiertów w Legua Acotada (Zilbeti, 
Dolina Erro) sponsorowanej przez firmę Magnesitas Navarras, S.A.

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów prawa UE, które mogą mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Dyrektywa 85/337/EWG2z późniejszymi zmianami (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) zawiera przepisy dotyczące 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i 
prywatnych. W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z 
załącznika I, które zawsze muszą być przedmiotem OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika 
II, w przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.

Należy zauważyć, że zależnie od swoich cech przedsięwzięcie może wchodzić w zakres 
załącznika I pkt 19 przedmiotowej dyrektywy: „Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w 
przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 25 ha” lub być uwzględnione w załączniku 
II pkt 2 lit. a) dyrektywy: „Kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu 
(przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)”.

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych danego 
przedsięwzięcia i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie.

W odniesieniu do unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody (dyrektywa ptasia 
79/409/EWG3oraz dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG4) należy zauważyć, że miałyby one 
zastosowanie, gdyby rzeczone przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na 
jakikolwiek obszar Natura 2000. W takim przypadku procedura OOŚ może być przydatnym 
narzędziem zastosowania środków ochrony zapisanych w art. 6 dyrektywy siedliskowej.

Z dostępnych informacji wynika, że wydano zezwolenie na działania związane z odwiertami. 
Przedsięwzięcie utworzenia kamieniołomu odkrywkowego znajduje się jednak na wstępnym 
etapie realizacji i właściwe władze nie wydały jeszcze zezwolenia na inwestycję. W 
odniesieniu do kamieniołomu właściwe władze muszą jeszcze przeprowadzić wymaganą 
ocenę oddziaływania na środowisko i podjąć decyzję co do wpływu przedsięwzięcia na 
przedmiotowy teren oraz gatunki chronione na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej. 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9/02/2010).

2Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 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).

3Dz.U. L 103 z 25.4.1979. Ujednolicona dyrektywą 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010).
4Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Zdaniem Komisji procedura OOŚ dla tego przedsięwzięcia stwarza odpowiednie warunki do 
tego, by społeczeństwo wyraziło swoje uwagi i obawy dotyczące przedsięwzięcia i 
ewentualnych innych możliwości.

Podsumowując, Komisja stwierdza, że przedsięwzięcie utworzenia kamieniołomu 
odkrywkowego znajduje się na wstępnym etapie realizacji i właściwe władze nie podjęły 
jeszcze ostatecznej decyzji w jego sprawie. W związku z tym nie doszło do wyraźnego 
naruszenia prawa UE w dziedzinie środowiska naturalnego i obecnie Komisja Europejska nie 
może podjąć żadnych dalszych działań w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Uwagi Komisji

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w tej 
sprawie.

Według składającego petycję właściwe władze wydały zezwolenie na inwestycję na 
przedsięwzięcie utworzenia kamieniołomu odkrywkowego, przyjęte w dniu 13.12.2010 r.1. 
Przedsięwzięcie utworzenia kamieniołomu było przedmiotem konsultacji społecznych, a 
procedura oceny oddziaływania na środowisko została zakończona deklaracją OOŚ w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, przyjętą w dniu 26.11.2010 r.2. 

Właściwe władze przeprowadziły wymaganą ocenę oddziaływania na środowisko i podjęły 
decyzję co do wpływu przedsięwzięcia na teren mający znaczenie dla Wspólnoty ES 2200019 
„Monte Alduide” wyznaczony na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG3. 

W tym rozumieniu w oświadczeniu na temat OOŚ stwierdzono, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na wspomniany teren. Określono 
szczegółowo konkretne środki ochronne i łagodzące mające na celu zminimalizowanie 
wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na gatunki i rodzaje siedlisk występujące na 
obszarze przedsięwzięcia.

W związku z tym Komisja nie ma powodów, aby sądzić, że dotychczas podjęte działania nie 
spełniają wymogów prawnych określonych przepisami dyrektywy siedliskowej i dyrektywy 
OOŚ.

Wnioski 

Zgodnie z dodatkowymi informacjami dostarczonymi przez składającego petycję Komisja nie 
może ustalić żadnego naruszenia unijnego prawa ochrony środowiska w tej sprawie. W 
związku z tym Komisja nie widzi powodów do zmiany swoich pierwotnych wniosków.
                                               
1Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Rządu Nawarry nr 1 z 3.1.2011 r.
2Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Rządu Nawarry nr 159 z 31.12.2010 r.
3Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


