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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

 Dotyczy: Petycji 0020/2011, którą złożył R.G. (Hiszpania) w sprawie domniemanego 
naruszenia prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska w Montes de 
Toledo (Sierras de Malagón) w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej o poczynienie kroków w celu 
przeciwdziałania naruszaniu prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony ptaków 
i siedlisk oraz oceny oddziaływania na środowisko w obliczu destrukcyjnego wpływu, jaki 
wywiera na środowisko budowa farm wiatrowych w Montes de Toledo (Sierra de Malagón).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1z późniejszymi zmianami w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(znanej jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne między innymi 
z powodu swojego charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie w odniesieniu do 
skutków środowiskowych przed wydaniem zezwolenia na inwestycję.  

W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, 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 
5.6.2009, s. 114.
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które zawsze muszą podlegać procedurze 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 przedsięwzięcia budowy farm wiatrowych wchodzą w zakres załącznika II pkt 3 
lit. i) przedmiotowej dyrektywy: „Urządzenia wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii 
elektrycznej (gospodarstwa wiatrowe)”.

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że procedura OOŚ została 
przeprowadzona dla każdego przedsięwzięcia budowy farm wiatrowych przez właściwy 
organ rządu regionalnego Kastylii-La Manczy.

Niemniej jednak ze względu na ograniczony zakres informacji przedstawionych przez 
składającego petycję Komisja nie ma wystarczających podstaw, by ocenić, czy należy 
wezwać władze hiszpańskie do przekazania dodatkowych danych.

Komisja pragnie podkreślić, że za właściwe wdrożenie prawa UE w pierwszej kolejności 
odpowiadają państwa członkowskie. Na mocy Traktatu Komisja nie ma uprawnień do 
zastępowania władz państw członkowskich, jeśli chodzi o kontrolę i wykonywanie ich 
własnych decyzji dotyczących np. udzielenia zezwolenia na wspomniane przedsięwzięcia. 
Takie zagadnienia podlegają wyłącznie ustawodawstwu państwa członkowskiego.

W oparciu o informacje zawarte w petycji wydaje się, że w tym przypadku procedura OOŚ 
została przeprowadzona. Komisja nie podejmie decyzji o skontaktowaniu się z władzami 
hiszpańskimi, ponieważ informacje przedstawione przez składającego petycję są 
niekompletne.

Jeśli składający petycję uważa, że w tej sprawie nie spełniono wymogów prawa UE, potrzeba 
więcej szczegółowych informacji i odnośnych dowodów.


