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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1381/2010, którą złożył Günter Ehmann (Niemcy), w sprawie 
nieprzeprowadzenia przez władze OOŚ przy udzielaniu rozszerzonego 
zezwolenia na wydobycie

1. Streszczenie petycji

Obszar, dla którego wydano sporne zezwolenia, był eksploatowany ze względu na zasoby 
lawy i bazaltu przed wejściem w życie dyrektywy 85/337/EWG (OOŚ). Od 1997 roku 
wydawano nowe zezwolenia bez przeprowadzania jakiejkolwiek oceny wpływu dla obszaru, 
który jest o 100% większy niż pierwotny obszar wydobycia. Niemieckie władze lokalne 
odpowiedzialne za geologię i górnictwo twierdzą, że oceny wpływu są wymagane tylko 
w przypadku pierwotnego zezwolenia, a nie przy wydawaniu kolejnych. Składający petycję 
uważa, że jest to niezgodne z duchem przepisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

W dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywie OOŚ), 
85/337/EWG1, określa się następujące zobowiązania:

Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe, których powierzchnia przekracza 25 ha, są 
wymienione w załączniku I do dyrektywy. Na mocy art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia te muszą być 
przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko. Pozostałe kamieniołomy wchodzą 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
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w zakres załącznika II do przedmiotowej dyrektywy. Dla przedsięwzięć wymienionych 
w załączniku II państwa członkowskie w oparciu o badanie indywidualne albo ustanowione 
przez siebie progi lub kryteria muszą określić, czy dane przedsięwzięcie będzie przedmiotem 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Każda zmiana czy rozbudowa przedsięwzięcia musi być przedmiotem oceny oddziaływania 
na środowisko w przypadkach, gdy taka zmiana lub rozbudowa odpowiada progom 
określonym w załączniku I.

Wszelkie zmiany bądź rozbudowy przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już 
zatwierdzone, zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczące 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne (zmiany lub rozbudowy niewymienione 
w załączniku I) muszą podlegać ocenie oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można jasno 
stwierdzić, które tereny wydzierżawiono, a na których prowadzi się działalność lub demontaż 
instalacji/rekultywację. Dostępne dowody nie pozwalają stwierdzić, w odniesieniu do których 
fragmentów terenu kamieniołomu wydano zezwolenie na rozbudowę, i dlatego nie można 
ocenić zakresu ani wpływu tej rozbudowy. Zawarcie umowy dzierżawy nie jest jednoznaczne 
z wydaniem przez władze górnicze zezwolenia na poszerzenie planu ramowego dla 
działalności wydobywczej. Nie przekazano pism właściwych władz górniczych (np. z dnia 20 
października 2008 r., 19 maja 2009 r. i 26 lutego 2010 r.) wysłanych do składającego petycję 
i wyjaśniających powody, dla których nie zwrócono się o przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem zezwoleń na rozbudowę. Przekazano jedynie 
korespondencję, która odnosi się do tych pism, jak również do wyjaśnień ustnych.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie jest w stanie ocenić, czy dyrektywa 
85/337/EWG została poprawnie zastosowana w tej sprawie. Dlatego Komisja nie może dalej 
zajmować się przedmiotową skargą. Jeżeli składający petycję przedłoży informacje 
dodatkowe, w szczególności na temat terminów, powierzchni kamieniołomów i możliwego 
wpływu rozszerzenia zatwierdzonych planów działania kamieniołomów na środowisko, 
a także na temat podanego przez władze uzasadnienia decyzji w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Komisja może być w stanie dokonać 
dalszej oceny tego przypadku.


