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Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1456/2008, którą złożyła Maria Luisa Rivera Alvarez (Hiszpania) 
w imieniu Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, w sprawie 
szkodliwego wpływu funkcjonujących nielegalnie i pod gołym niebem 
ośrodków wydobycia łupków w miejscowości Arnado (Oencia, Leon)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji 
u właściwych władz hiszpańskich w celu zamknięcia funkcjonujących nielegalnie i pod 
gołym niebem ośrodków wydobycia łupków w miejscowości Arnado (Oencia, Leon). Według 
składającej petycję działalność kamieniołomów spowodowała nieodwracalne szkody 
w domach znajdujących się w ich pobliżu, jak również w całej gminie Oencia. Składająca 
petycję zauważa, że kamieniołomy te poważnie oddziałują również na unikalny ekosystem 
Valle del Rio Selmo w Oencii, który chroniony jest na mocy hiszpańskiego prawodawstwa. 
Utrzymuje ona, że kamieniołomy nie zaprzestały działalności, mimo że władze regionalne 
uznały, iż funkcjonują one nielegalnie. Według składającej petycję kamieniołomy działają na 
podstawie nielegalnych pozwoleń wydanych przez gminę Oencia. Kroki podjęte przez 
składającą petycję na szczeblu krajowym nie przyniosły żadnego rozwiązania, dlatego zwraca 
się ona do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu). 

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję zwraca się o zamknięcie funkcjonujących nielegalnie i pod gołym niebem 
ośrodków wydobycia łupków w miejscowości Arnaldo w gminie Oencia w prowincji León 
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(Autonomiczna Wspólnota Castilla y León, Hiszpania). 

Według składającej petycję działalność kamieniołomów spowodowała nieodwracalne szkody 
w domach znajdujących się w ich pobliżu, jak również w całej gminie Oencia. Składająca 
petycję podkreśla, że działalność ta negatywnie wpływa na ekosystem Valle del Río Selmo, 
utrzymując że kamieniołomy te funkcjonują w oparciu o niezgodne z prawem pozwolenia 
wydane przez gminę Oencia. Ponadto stwierdza ona, że istnieją plany dotyczące 
ewentualnego poszerzenia zakresu wydobycia, utrzymując że władze regionalne nie 
podejmują działań mających na celu uniknięcie takiego stanu rzeczy. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającą petycję w świetle prawa 
Unii Europejskiej, które mogłoby mieć zastosowanie w tej sprawie.

Dyrektywa 85/337/EWG1, zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3, 
(znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy dyrektywa OOŚ) 
zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

W dyrektywie OOŚ rozróżnia się między tak zwanymi przedsięwzięciami z załącznika I, 
które zawsze muszą być przedmiotem procedury OOŚ; oraz przedsięwzięciami z załącznika 
II, w odniesieniu do których państwa członkowskie, w oparciu o analizę poszczególnych 
przypadków i/lub progi bądź kryteria ustanowione w krajowym prawodawstwie 
transponującym, określają, czy dane przedsięwzięcie powinno być przedmiotem OOŚ. Przy 
przeprowadzaniu analizy poszczególnych przypadków czy określaniu progów bądź kryteriów 
należy uwzględnić odnośne kryteria wyboru określone w załączniku III do przedmiotowej 
dyrektywy. Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz cechy potencjalnego 
oddziaływania.

A zatem w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest 
obowiązkowa. W odniesieniu do przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku II państwa 
członkowskie, przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą określić, czy mogą one 
wywierać znaczące skutki na środowisko. 

Należy zauważyć, że „kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe”, jako przedsięwzięcia 
z zakresu przemysłu wydobywczego, są uwzględnione w punkcie 2 lit. a) załącznika II do 
dyrektywy OOŚ. Należy też zaznaczyć, że zgodnie z punktem 13 załącznika II, rozbudowa 
przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub 
będących w trakcie realizacji, która może mieć znaczące niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne powinna być przedmiotem nowej procedury OOŚ. 

Procedura OOŚ zapewnia, że skutki środowiskowe przedsięwzięcia są identyfikowane 
i poddawane ocenie przed wydaniem zezwolenia przez właściwy organ. Społeczeństwo może 
wyrazić opinię, a wszystkie konsultacje muszą zostać wzięte pod uwagę. Społeczeństwo 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985
2 Dz.U. L 073 z 14.3.1997
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003
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należy też poinformować o treści zezwolenia na inwestycję. 

W odniesieniu do unijnych dyrektyw w sprawie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia 
79/409/EWG1 oraz dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG2) należy zauważyć, że miałyby one 
zastosowanie, gdyby rzeczone przedsięwzięcie mogło mieć znaczący wpływ na jakikolwiek 
obszar Natura 2000. W takim przypadku procedura OOŚ może być przydatnym narzędziem 
w kontekście stosowania wymogów i środków ochronnych zapisanych w art. 6 dyrektywy 
siedliskowej.

Wnioski

Komisja oczekuje na przekazanie przez właściwe władze hiszpańskie informacji dotyczących 
zgodności z odnośnymi wymogami na mocy prawa środowiskowego Unii Europejskiej. 
Przede wszystkim Komisja zapytała władze hiszpańskie, w jaki sposób stosowały one 
przepisy dyrektywy OOŚ w tej sprawie. 

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszych wydarzeniach związanych z tą 
sprawą. 

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Z dostępnych informacji wynika, że regionalny rzecznik praw obywatelskich (Procurador del 
Común) wszczął dochodzenie w przedmiotowej sprawie, wskazując na bierność właściwych 
władz hiszpańskich w podejmowaniu środków koniecznych do naprawienia tej sytuacji.

Służby Komisji zwróciły się do hiszpańskich właściwych władz miejskich i regionalnych o 
udzielenie dodatkowych informacji, aby ustalić, jak przedstawia się aktualnie sytuacja 
rzeczonego kamieniołomu, czy możliwa jest jego legalizacja lub rozszerzenie oraz jakie kroki 
zostały podjęte w celu zagwarantowania przestrzegania obowiązujących przepisów. 
Poproszono również o informacje na temat sytuacji różnych ośrodków wydobycia łupków w 
tej miejscowości. Te informacje są niezbędne do zakończenia analizy przedmiotowej sprawy.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana w dniu 16 marca 2012 r.

W odpowiedzi na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przekazały dodatkowe 
informacje.  Dostarczyły one dwa sprawozdania sporządzone przez służby autonomicznego 
regionu Kastylia-León: sprawozdanie regionalnego departamentu ds. przemysłu, handlu i 
turystyki oraz sprawozdanie regionalnego departamentu ds. środowiska. Przekazały również 
kopię decyzji regionalnego rzecznika praw obywatelskich (Procurador del Común) w tej 
sprawie.

Sprawozdanie lokalnego urzędu ds. przemysłu wydobywczego należącego do dyrekcji 
generalnej ds. energii i przemysłu wydobywczego regionalnego departament przemysłu, 
handlu i turystyki zawiera informacje na temat ośrodków wydobycia łupków oraz istniejących 
w tym regionie kamieniołomów, w tym na temat ośrodka będącego przedmiotem niniejszej 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
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petycji.  Ośrodek ten („Nano y otras, nº 9.454”) posiada zezwolenie zatwierdzone dnia 10 
kwietnia 2001 r. wraz z odnośnym planem naprawczym. Władze regionalne wyjaśniły, że 
powodu skarg okolicznych mieszkańców dotyczących przeprowadzanych przez to 
przedsiębiorstwo operacji wysadzania w powietrze, właściwe władze przeprowadziły kontrole 
w celu upewnienia się, że działania te nie stanowią zagrożenia dla miejscowości Arnado i jej 
sąsiedztwa.  Ponadto w wyniku zwyczajowych inspekcji przeprowadzonych w tych 
kamieniołomach, w ostatnich latach zostały na nie nałożone liczne wymagania, w tym w 
zakresie gospodarki odpadami. Władze regionalne zaznaczyły, że w związku z 
niespełnieniem ustalonych wymagań przez to przedsiębiorstwo, obecnie toczy się przeciw 
niemu postępowanie dyscyplinarne, które pociąga za sobą wstrzymanie prac poza obszarem 
objętym zezwoleniem, a także w części obszaru objętego zezwoleniem, ze względów 
bezpieczeństwa pracy w kamieniołomie.

Władze hiszpańskie dodały, że rzeczone przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o 
przedłużenie zezwolenia uzyskanego w 2001 r. oraz o pozwolenie na rozbudowę obecnego 
kamieniołomu.   Należy zauważyć, że projekt ten jest obecnie przedmiotem procedury oceny 
oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez regionalny departament ds. środowiska, 
przy uwzględnieniu wskazówek komisji terytorialnej ds. ograniczania skutków dla 
środowiska.  Zakończył się już okres konsultacji publicznych w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko.

Ponadto organy odpowiedzialne za ochronę środowiska przekazały informacje na temat 
procedur na rzecz ochrony środowiska stosowanych w różnych ośrodkach wydobycia łupka w 
gminie Oencia.

Władze hiszpańskie przekazały również kopię decyzji rzecznika praw obywatelskich regionu 
Kastylia-León (Procurador del Común) wydanej w ramach rozpatrywania skargi nr 20081440 
dotyczącej wydobycia łupków, będącej przedmiotem niniejszej petycji.  Rzecznik regionalny 
wyraził swoje zadowolenie z faktu, że odpowiednie władze regionalne podjęły niezbędne 
kroki w celu rozwiązania zgłoszonych problemów i wszczęcia postępowania mającego na 
celu nałożenie sankcji na przedsiębiorstwo wydobywające łupki ze względu na naruszenie 
administracyjne prawa regionalnego 11/2003 dotyczącego ograniczania skutków dla 
środowiska obowiązującego w regionie Kastylia-León.

Podsumowanie

Z analizy dokumentacji zatem wynika, że odpowiednie władze hiszpańskie podjęły niezbędne 
kroki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska.


