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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0392/2008, którą złożył Jose Luis Rodriguez Taborda (Hiszpania), 
w imieniu Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana, z 584 podpisami, 
w sprawie wstrzymania budowy instalacji eolicznych w Puerto de Huelva

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec decyzji władz hiszpańskich dotyczącej budowy 
instalacji eolicznych w Puerto de Huelva. Składający petycję uważa, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie może mieć poważny szkodliwy wpływ na obszar objęty ochroną Marismas 
del Odiel. Składający petycje utrzymuje, że właściwe władze udzieliły zezwolenia, mimo że 
ekolodzy sygnalizowali potencjalne szkody płynące z instalacji eolicznych na tym 
chronionym obszarze wspólnotowym. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc w zatrzymaniu prac. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z decyzją organu hiszpańskiego o wydaniu 
zezwolenia na instalację licznych turbin wiatrowych w porcie Huelva na terenie 
autonomicznej wspólnoty Andaluzja w Hiszpanii.

Składający petycję uważa, że przedsięwzięcie to może mieć poważny szkodliwy wpływ na 
obszar chroniony „Marismas del Odiel”. Utrzymuje on, że właściwe władze udzieliły 
zezwolenia, mimo że ekolodzy sygnalizowali potencjalne szkody, jakie turbiny wiatrowe 
mogą spowodować w odniesieniu do gatunków roślin i zwierząt występujących na tym 
obszarze chronionym. Składający petycję twierdzi, że nie upubliczniono informacji na temat 
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przedmiotowego przedsięwzięcia.

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzieleniu pomocy 
w doprowadzeniu do zamknięcia tych dwóch farm energii wiatrowej (Punta de la Canaleta
i Cristóbal Colón) w porcie Huelva, jak również kolejnych i uzupełniających instalacji.

W odniesieniu do publicznego dostępu do dokumentacji tego przedsięwzięcia właściwym 
europejskim aktem prawnym jest dyrektywa 2003/4/WE1. Zgodnie z tą dyrektywą państwa 
członkowskie muszą zapewnić, by władze publiczne udostępniały informacje środowiskowe 
na żądanie. W dyrektywie określa się też konkretne terminy, np.: tak szybko, jak to możliwe 
lub najpóźniej w ciągu miesiąca po otrzymaniu przez organ władzy publicznej wniosku lub 
w ciągu dwóch miesięcy, jeśli żądane informacje są obszerne bądź złożone. Dostępu 
do informacji o środowisku można odmówić z powodów wymienionych w art. 4 tej 
dyrektywy. Każdy wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji 
został zignorowany, niesłusznie odrzucony lub nieodpowiednio rozpatrzony, ma dostęp do 
procedur odwoławczych przewidzianych w art. 6 ust. 1 i 2.

Składający petycję twierdzi, że właściwe władze hiszpańskie muszą zapewnić dostęp do 
wszystkich odnośnych dokumentów i akt administracyjnych. Petycja nie zawiera żadnych 
szczegółów na temat ewentualnie składanych przez niego uprzednio wniosków, ich treści czy 
dalszego toku nadanego im przez władze publiczne. Dlatego Komisji trudno jest zająć 
jakiekolwiek stanowisko. W związku z tym wzywa ona składającego petycję do pełnego
wykorzystania możliwości, jakie w zakresie dostępu do informacji na temat środowiska daje 
dyrektywa 2003/4/WE, w tym procedur odwoławczych, o ile okaże się to konieczne.

Innym aktem środowiskowego prawa Wspólnoty Europejskiej właściwym w tej sprawie jest 
dyrektywa 85/337/EWG2 zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 i dyrektywą 2003/35/WE4 (znana 
jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ).
Dyrektywa ta przewiduje ocenę oddziaływania na środowisko, której przedmiotem muszą być 
niektóre przedsięwzięcia.

Dyrektywa OOŚ rozróżnia między tak zwanymi przedsięwzięciami z załącznika I, które 
zawsze muszą być przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko (art. 4 ust. 1),
oraz przedsięwzięciami z załącznika II, w odniesieniu do których państwa członkowskie, 
w oparciu o analizę poszczególnych przypadków, określają, czy powinny być one objęte 
oceną oddziaływania na środowisko (art. 4 ust. 2).

                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, w Dz.U. L 41 
z 14.2.2003.
2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
4 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE. Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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Należy zauważyć, że farmy wiatrowe wymienia się w punkcie 3 lit. i) załącznika II do 
dyrektywy OOŚ. W tym przypadku ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) wymagana 
jest, jeśli przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na środowisko. Po dokonaniu analizy 
przypadku bądź po ustanowieniu progu lub kryteriów należy uwzględnić odpowiednie 
kryteria wyboru określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ. (Obejmują one cechy 
przedsięwzięcia, jego lokalizację i charakterystykę potencjalnego wpływu na środowisko).

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że w odniesieniu do 
przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono procedurę OOŚ przy zastosowaniu
regionalnego ustawodawstwa w sprawie OOŚ. Wnioski zawarto w oświadczeniu w sprawie 
OOŚ z dnia 14 marca 2003 r. przyjętym przez Delegaturę Terenową Regionalnego Wydziału 
ds. Środowiska w Huelva („Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía”). Przekazane informacje nie są wystarczające, aby 
umożliwić Komisji dokonanie oceny, czy dyrektywa OOŚ została naruszona na etapie
konsultacji ze społeczeństwem. 

Istotne jest też uwzględnienie przepisów dyrektywy ptasiej1 i dyrektywy siedliskowej2, przede 
wszystkim ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie wydaje się być zlokalizowane na lub 
w pobliżu różnych obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000.

Z dokumentów przekazanych przez składającego petycję wynika, że turbiny wiatrowe będą 
zlokalizowane na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty (SCI) oraz obszarze specjalnej 
ochrony ptaków (SPA) ES0000025 „Marismas del Odiel”, a także w pobliżu terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty ES6150029 „Estuario del Río Tinto”. Wytyczono je na mocy 
przepisów dyrektywy siedliskowej.

Bardzo blisko tego miejsca znajduje się kilka innych terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty:

 ES6150012 „Dehesa del Estero y Montes de Moguer”
 ES0000024 „Doñana”
 ES6150013 „Dunas del Odiel”
 ES6150002 „Enebrales de Punta Umbría”
 ES6150003 „Estero Domingo Rubio”
 ES6150028 „Estuario del Río Piedras”
 ES6150004 „Lagunas de Palos y las Madres”
 ES6150001 „Laguna del Portil”
 ES6150006 „Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido”
 ES6150014 „Marismas y Riberas del Tinto”
 ES6150017 „Marisma de las Carboneras”

Zgodnie z art. 6 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które może 
oddziaływać na teren mający znaczenie dla Wspólnoty, podlega ocenie (w odniesieniu do 

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 
z 25.4.1979.
2 Dyrektywa 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.
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skutków dla danego terenu lub z punktu widzenia założeń jego ochrony). Na podstawie 
wymaganej oceny właściwe władze będą musiały zdecydować, czy plan lub przedsięwzięcie 
można realizować, a jeśli tak, jakich warunków ochronnych należy przestrzegać i jakie środki 
ochronne należy podjąć, aby zachować integralność odnośnego terenu.

Procedura OOŚ może też być narzędziem zastosowania art. 6 dyrektywy siedliskowej. 
W rzeczywistości w wielu przypadkach ocena dokonana na mocy dyrektywy 85/337/EWG po 
zmianach może zostać dostosowana do oceny wymaganej w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG.

Oświadczenie w sprawie OOŚ, wydane w dniu 14 marca 2003 r. przez władze regionalne, nie 
zawiera dowodów przeprowadzenia właściwej oceny możliwych skutków przedsięwzięcia dla 
przedmiotowego terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ani dla założeń jego ochrony.

Wnioski

W świetle powyższego Komisja podejmie działania w celu weryfikacji, czy przepisy 
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy OOŚ zostały poprawnie zastosowane w omawianym 
przypadku.


