
CM\887632PL.doc PE478.582v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0538/2011, którą złożyła Cecilia De Bartholomeis (Włochy), w sprawie 
budowy oczyszczalni ścieków w Mandurii (Włochy)

1. Streszczenie petycji

W petycji wyrażono sprzeciw wobec decyzji o budowie oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Mandurii podjętej przez Acquedotto Pugliese S.p.A. zgodnie z regionalnym planem 
ochrony wód Apulii.

Oczyszczalnia usytuowana jest na terenie często odwiedzanym przez turystów i kąpiących się 
i rzekomo wyrządza szkody środowisku naturalnemu. Jak twierdzi składająca petycję, ocena 
oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona prawidłowo.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Uwagi Komisji

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 

                                               
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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powodu swojego charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie w odniesieniu do 
skutków środowiskowych przed wydaniem zezwolenia na inwestycję. 

Z informacji dostarczonych przez składającą petycję wynika, że procedura OOŚ dla 
wspomnianej oczyszczalni ścieków została zakończona. 

Komisja pragnie zwrócić uwagę na to, że analiza kosztów i korzyści nie jest wymagana na 
mocy dyrektywy OOŚ. Celem przedmiotowej dyrektywy jest raczej ocena wpływu na 
środowisko, a nie aspektów gospodarczych i społecznych.

Zgodnie z art. 8 dyrektywy OOŚ wyniki konsultacji „muszą być uwzględnione w procedurze 
zezwolenia na inwestycję”. Nie oznacza to jednak, że dochodzi do naruszenia dyrektywy 
OOŚ w sytuacji gdy podmiot, z którym prowadzone są konsultacje, wyda negatywną opinię 
na temat planowanego przedsięwzięcia, a stanowisko to jest rozważane, ale mimo wszystko 
odrzucone.

W przypadku przepisów UE dotyczących obszarów Natura 2000 w art. 6 ust. 3 oraz art. 6 ust. 
4 dyrektywy rady 92/43/EWG1w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (dyrektywy siedliskowej) opisana jest procedura, której muszą przestrzegać władze 
krajowe przed zatwierdzeniem planów i przedsięwzięć mogących mieć znaczący wpływ na 
obszar sieci Natura 2000 (teren mający znaczenie dla Wspólnoty lub obszar specjalnej 
ochrony). Władze krajowe odpowiadają za dokonanie oceny stwierdzającej, czy dane 
przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na gatunki i siedliska, dla których wyznaczono 
dany obszar, a jeśli przedsięwzięcie może wywierać wpływ na chroniony obszar – za 
postępowanie zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej dyrektywie przed 
zatwierdzeniem przedsięwzięcia.

We Włoszech odpowiednia ocena zgodna z dyrektywą siedliskową zintegrowana jest z 
procedurą OOŚ.

Komisja nie może wypowiadać się w sprawie krajowych procedur sądowych, o których mowa 
w petycji.

Wniosek

Wydaje się, że w przedmiotowej sprawie procedura OOŚ została zakończona. We Włoszech 
procedura OOŚ obejmuje także odpowiednią ocenę zgodną z dyrektywą siedliskową. Na 
podstawie niekompletnych informacji dostarczonych przez składającą petycję nie można 
stwierdzić naruszenia dyrektywy siedliskowej ani dyrektywy OOŚ.

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.


