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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Temat: Petycja 1814/2008 złożona przez U. S. (Niemcy) w sprawie szkód wyrządzonych 
w środowisku naturalnym spowodowanych użyciem elektrowni wiatrowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję donosi o propozycjach zbudowania elektrowni wiatrowej na wzgórzach w 
regionie Marche we Włoszech. Jego zdaniem zlokalizowanie elektrowni na terenie 
odosobnionym spowoduje nieodwracalne szkody w lokalnym środowisku naturalnym. 
Ponadto twierdzi on, że uprzednio będzie musiała zostać położona droga dojazdowa, w celu 
dostarczenia materiałów na budowę elektrowni. Obecnie można korzystać z bardzo trudno 
przejezdnych stromych dróg dostępnych jedynie dla pojazdów terenowych lub wyposażonych 
w gąsienice. Składający petycję uważa, że wymagane roboty wiertnicze i budowlane 
spowodują zanieczyszczenie lub wyschnięcie źródeł naturalnych zaopatrujących lokalnych 
rolników w wodę pitną. Co więcej, odległość pomiędzy elektrownią a miejscami 
zamieszkania jest według niego zbyt mała. Składający petycję sądzi, że budowa elektrowni 
jest finansowana również z funduszów UE i zastanawia się czy fundusze te są w odpowiedni 
sposób wykorzystywane, biorąc pod uwagę, że eksperci mają wątpliwości co do budowy 
takiej elektrowni w proponowanej lokalizacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 8 kwietnia 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 
Regulaminu zwrócono się do Komisji o informacje.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana 15 maja 2009 r.

Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5 lipca 1985, s.40; Dz.U. L 73 z 14 marca 1997, s.5; Dz.U. L 156 z 25 czerwca 2003, s.17



PE426.911v01-00 2/2 CM\784472PL.doc

PL

(znanej jako dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne lub dyrektywa 
EIA) przedsięwzięcia, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko m.in. ze względu na 
swój charakter, rozmiar lub lokalizację, winny zostać poddane ocenie skutków 
środowiskowych przed udzieleniem zezwolenia na ich realizację. Dyrektywa EIA rozróżnia 
pomiędzy przedsięwzięciami, które wymagają przeprowadzenia obowiązkowej oceny 
wpływu na środowisko naturalne (tzw. przedsięwzięcia załącznika I) a przedsięwzięciami, w 
przypadku których władze państw członkowskich winny na podstawie procedury kontrolnej 
stwierdzić czy przedsięwzięcia te mogą mieć istotny wpływ na środowisko, z 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III dyrektywy (tzw. przedsięwzięcia 
załącznika II). Jeśli tak, to także w ich przypadku wymagane jest przeprowadzenie oceny 
wpływu. Głównym elementem tej procedury są konsultacje ze społeczeństwem. 
Gospodarstwa wiatrowe objęte są załącznikiem II dyrektywy EIA. 

Dyrektywa 85/337 pozostawia państwom członkowskim duży margines dowolności w 
zakresie określania przedsięwzięć załącznika II, które należy poddać ocenie wpływu, oraz 
tworzenia kryteriów lub ustalania progów potrzebnych do podjęcia takiej decyzji. Ramy 
marginesu dowolności ustalono w zobowiązaniu określonym w art. 2 ust. 1 dyrektywy, na 
mocy którego przedsięwzięcia mogące mieć istotny wpływ na środowisko m.in. ze względu 
na swój charakter, rozmiar lub lokalizację są poddawane ocenie skutków środowiskowych i 
wymagają zezwolenia na ich realizację. 

W celu rozpoznania naruszenia dyrektywy EIA, w przypadku przedsięwzięć załącznika II, 
należy wykazać, że dane państwo członkowskie przekroczyło zakres kompetencji poprzez 
brak zlecenia przeprowadzenia oceny wpływu lub popełniło oczywisty błąd w ocenie, gdy 
udzieliło projektowi zezwolenia na jego realizację1.

Składający petycję informuje, że nie udzielono jeszcze zezwolenia na realizację tego 
przedsięwzięcia. Nie wspomina on jednak czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko 
naturalne.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić, czy doszło do naruszenia 
przepisów WE w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jeżeli składający petycję 
dostarczy Komisji więcej bardziej precyzyjnych informacji, to, w razie potrzeby, rozpatrzy 
ona sprawę ponownie.

                                               
1 Na przykład, sprawa C-117/02, Komisja przeciwko Portugalii, Dz.U. C 118, z 30 kwietnia 2004 roku, s. 20, i 

sprawa C-508/03, Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii, Dz.U. C 165, z 15 lipca 2006 roku, s. 3. Należy 
przypomnieć w tym miejscu, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ciężar 
dowodu spoczywa na Komisji.


