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Komisja Petycji

28.2.2015

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0540/2012, którą złożyli Mandfred Johann i Hannelore Danzer
(Austria), w sprawie działalności wydobywczej i przemysłowej 
prowadzonej w Felanitx (Baleary, Hiszpania) bez przeprowadzenia 
odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko

1. Streszczenie petycji

Składający petycję donoszą o działalności wydobywczej i przemysłowej w Felanitx (Baleary, 
Hiszpania), prowadzonej rzekomo bez przeprowadzenia odpowiednich ocen oddziaływania na 
środowisko. Działalność ta polega na wydobyciu żwiru i wapienia oraz na prowadzeniu 
zakładu produkcji betonu, przy czym przedmiotowy obszar został zaklasyfikowany przez 
władze regionalne jako obszar chroniony, a poza tym jest on położony blisko terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty ES5310099. Składający petycję wyjaśniają, że przeprowadzone 
oceny oddziaływania na środowisko były nieodpowiednie z następujących względów: w 
odniesieniu do zakładu produkcji betonu OOŚ została przeprowadzona dla innego położenia 
geograficznego; jeżeli chodzi o działalność wydobywczą, zakres OOŚ był bardzo ograniczony 
i obejmował głównie aspekty związane z energią. W związku z powyższym składający 
petycję wskazują na naruszenia przepisów dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (85/337/EWG). Składający petycję dodają, że trwają postępowania sądowe na 
szczeblu krajowym, ale nie przyjęto żadnych środków zapobiegawczych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składających petycję w świetle 
prawa środowiskowego UE, które może mieć zastosowanie w tej sprawie.

Dyrektywa 2011/92/UE1 (znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje przeprowadzanie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. 
W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 
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. Podczas 
przeprowadzania indywidualnej analizy bądź określenia progów lub kryteriów, należy 
uwzględnić właściwe kryteria wyboru zawarte w załączniku III do dyrektywy. Obejmują one 
cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego oddziaływania. Ustalenia te 
należy podać do wiadomości publicznej.

Należy zauważyć, że w zależności od swoich cech działalność ta może wchodzić w zakres 
załącznika I pkt 19 przedmiotowej dyrektywy: „Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w 
przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 25 ha” lub być uwzględnione w załączniku 
II pkt 2 lit. a) dyrektywy: „Kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu 
(przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)”.

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych przedsięwzięć 
i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na inwestycję. Społeczeństwo 
może wyrazić opinię na ten temat, a wszystkie takie konsultacje muszą być wzięte pod 
uwagę. Opinia publiczna powinna zostać także poinformowana o treści zezwolenia na 
inwestycję.

Jeśli chodzi o dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywę ptasią 2009/147/WE2 oraz 
dyrektywę siedliskową 92/43/EWG)3, miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000. 
Należy odnotować, że według składającego petycję omawiany projekt budowy kamieniołomu 
miałby wpływ na sieć Natura 2000.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszelkie plany lub przedsięwzięcia mogące 
mieć negatywny wpływ na tereny objęte programem Natura 2000 muszą zostać poddane 
właściwej ocenie uwzględniającej założenia ochrony tych terenów. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny właściwe władze wyrażają zgodę na ten plan lub projekt dopiero po 

                                               
1 Dyrektywa 2011/92/UE (Dz.U. L 26 z 28.1.2012), ujednolicona i zmieniona wersja dyrektywy 85/337/EWG w 
sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
2 Dyrektywa 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
3 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 
z 22.7.1992).
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upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dane tereny. Jeżeli nie może to zostać 
zapewnione, dany plan lub projekt może zostać zrealizowany jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach przedstawionych w art. 6 ust. 4 dyrektywy i muszą mu towarzyszyć 
odpowiednie środki kompensujące.

Wnioski

Aby poznać szczegóły sprawy, Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich 
o dostarczenie informacji na temat przestrzegania odnośnych wymogów zawartych 
w przepisach prawa UE w dziedzinie środowiska. Komisja Petycji będzie informowana o 
wszelkich dalszych postępach w tej sprawie.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W poprzednim komunikacie Komisja przekazała Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje na temat prawa środowiskowego Unii, które mogłoby mieć zastosowanie w 
przedmiotowej sprawie, a także podstawowe informacje uzyskane podczas analizy akt sprawy.

Po przeprowadzeniu końcowej analizy dokumentacji należy podkreślić w skrócie następujące 
punkty:

Przedmiotowy kamieniołom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności z 1974 r. oraz 
plan odbudowy zatwierdzony w 1992 r., który następnie zaktualizowano.  Należy zaznaczyć, 
że wspomniany kamieniołom został uwzględniony w Planie zarządzania kamieniołomami na 
Balearach, którego przegląd został zatwierdzony uchwałą rady regionu nr 61/1999.  Plan ten 
ma na celu uregulowanie kwestii planowania, zarządzania i odbudowy kamieniołomów na 
obszarze Balearów, tak aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko.

Należy zauważyć, że zakład produkcji betonu otrzymał zezwolenie Komisji ds. Środowiska 
Balearów na podstawie oceny środowiskowej przeprowadzonej zgodnie z ustawą nr 11/2006 
z dnia 14 września 2006 r. dotyczącą ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko na Balearach. Są to przepisy regionalne transponujące do prawa 
krajowego dyrektywy 85/337/EWG1 i 2001/42/WE2.  Ta uzasadniona decyzja, która 
uwzględnia warunki środowiskowe, w tym środki naprawcze i środki minimalizujące, jak 
również plan nadzoru środowiskowego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Balearów w dniu 27 października 2012 r.

Należy również przypomnieć, że parlament regionalny Wspólnoty Autonomicznej Balearów 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r., tekst ujednolicony 
dyrektywy 85/337/EWG, w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE, Dz.U. L 26 
z 28.01.2012.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r., tekst ujednolicony 
dyrektywy 85/337/EWG, w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE, Dz.U. L 26 
z 28.01.2012.
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zatwierdził ustawę nr 10/2014 z dnia 1 października dotyczącą działalności wydobywczej na 
Balearach1, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym w dniu 9 października 2014 r.  Celem 
tych przepisów regionalnych jest pogodzenie rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska, 
biorąc w szczególności pod uwagę przedmiotowe dyrektywy wspólnotowe w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Podsumowanie

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska.  W każdym razie wydaje się, że właściwe władze hiszpańskie 
przyjęły środki ustawodawcze i administracyjne mające stworzyć ramy prawne zgodne z 
dyrektywami wspólnotowymi w dziedzinie ochrony środowiska.  Komisja nie ma zatem 
podstaw do dalszej interwencji w przedmiotowej sprawie.

                                               
1 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, s. 45880-45914.


