
CM\639655PL.doc PE 380.920v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

10.11.2006

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0328/2005, którą złożył Juan Carlos Del Olmo Castillejos (Hiszpania), w imieniu 
WWF ADENA (Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Przyrody), w sprawie 
współfinansowania przez UE projektu poprawy dostępu morskiego do portu w Sewilli, 
mimo że narusza on dyrektywy środowiskowe

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, sekretarz generalny WWF ADENA, wyraża zaniepokojenie faktem, iż UE 
finansuje projekt poprawy dostępu morskiego do portu w Sewilli, pomimo znacznego 
negatywnego wpływu tego projektu na środowisko naturalne. Projekt zakłada budowę 
dodatkowej śluzy oraz pogłębienie rzeki Guadalquivir między Sewillą a Atlantykiem na 
długim odcinku mającym duże znaczenie dla środowiska, biegnącym przez dwa parki 
narodowe oraz strefę ochrony ptaków i wskazanym przez rząd hiszpański do włączenia do 
sieci Natura 2000. Składający petycję utrzymuje, że fundusze europejskie przeznaczono na 
ten projekt na podstawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej w sposób 
wybiórczy. Natomiast hiszpańskie Ministerstwo Środowiska nadal czeka na wyniki badań 
komitetu ekspertów ds. analizy oddziaływania na środowisko naturalne.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 29 sierpnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

I. Petycja

Składający petycję informuje o przyznaniu finansowania wspólnotowego dla projektu 
poprawy dostępu do portu w Sewilli ze względu na jego domniemane oddziaływanie na 
środowisko. 

Składający petycję zaznacza, że projekt może mieć nieodwracalne skutki dla środowiska i 



PE 380.920v01-00 2/3 CM\639655PL.doc

PL

znacząco wpłynie na bagna rzeki Guadalquivir oraz na park Doñana, który został 
zakwalifikowany przez władze hiszpańskie jako specjalny obszar ochrony ptaków i zgłoszony 
jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty. 

II. Opinia Komisji w sprawie petycji

Komisja miała już okazję zapoznać się z faktami przedstawionymi w niniejszej petycji, gdyż 
zostały one podniesione w skardze zamkniętej w grudniu 2004 r.

W dniu 12 listopada 2002 r. Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich z wnioskiem o 
przekazanie uwag na temat faktów przytoczonych w niniejszej sprawie. Władze hiszpańskie 
poinformowały, że projekt zakłada budowę nowej śluzy i prace związane z odwadnianiem 
koryta rzeki, aby umożliwić dostęp największym statkom do portu w Sewilli. Sprawa została 
rozpatrzona podczas spotkania przygotowawczego w Madrycie, w październiku 2003 r. 
Informacje wysłane przez składającego skargę i przez właściwe władze hiszpańskie zostały 
przeanalizowane przez służby Komisji. 

Po dokonaniu analizy faktów przedstawionych w skardze w świetle zobowiązań
wynikających z dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne1 (zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.2) i dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory3 Komisja stwierdziła, że projekt rozszerzenia i poprawy dostępu do portu w 
Sewilli został poddany badaniu oceny oddziaływania pod względem wszystkich 
odpowiednich aspektów, w szczególności wpływu na obszary Natura 2000. Zgodnie z 
wynikami badania wpływ przedsięwzięcia na wymienione obszary nie jest znaczny. Po 
pierwsze, nowa śluza przewidziana w projekcie znajduje się poza obszarami chronionymi, 
a prace związane z odwadnianiem zostały uznane za podobne do prac zrealizowanych 
dotychczas w ramach konserwacji kanału nawigacyjnego. Ponadto nie przewiduje się 
znacznego zwiększenia ruchu rzecznego w stosunku do poziomu wody w rzece. 

Ponieważ Komisja uznała, że nie znajduje elementów pozwalających stwierdzić naruszenie 
prawa wspólnotowego, sprawa została zamknięta w grudniu 2004 r.

W dniu 6 grudnia 2004 r. Komisja przyznała finansowanie z Funduszu Spójności na 
przedsięwzięcie budowy nowej śluzy w porcie w Sewilli. Przy podejmowaniu decyzji 
Komisja uwzględniła oświadczenie władz hiszpańskich o oddziaływaniu na środowisko 
zawarte w uchwale Sekretariatu Generalnego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego nr 18.321 
z dnia 26 września 2003 r., która została opublikowana w hiszpańskim Dzienniku 
Urzędowym nr 236 z dnia 2 października 2003 r. Przyjmując decyzję, Komisja postawiła 
wymóg, aby organ odpowiedzialny za wykonanie przedsięwzięcia nadzorował go pod 
względem wpływu na środowisko i dopilnował, by środki i warunki przewidziane w 
oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko zostały rzeczywiście przyjęte.

  
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.
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III. Wnioski

Fakt, że władze hiszpańskie – zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego 
petycję – przeprowadzają obecnie nowe badania dotyczące przedsięwzięcia, jest decyzją 
wewnętrzną, na temat której Komisja nie może się wypowiadać. 

Komisja jest zatem zdania, że na podstawie analizy przedsięwzięcia nie należy podejrzewać 
naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w tym przypadku.


