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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0653/2006 złożona przez stowarzyszenie Gent del Ter (Hiszpania) w sprawie 
nieprawidłowości dotyczących zatwierdzenia przedsięwzięcia mającego na celu 
skanalizowanie dolnego biegu rzeki Ter („Baix Ter”, Katalonia, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, stowarzyszenie zajmujące się ochroną środowiska z Katalonii 
w Hiszpanii, kwestionuje zatwierdzenie przez hiszpańskie władze przedsięwzięcia mającego 
na celu skanalizowanie dolnego biegu rzeki Ter. Zdaniem organizacji decyzję powzięto bez 
uwzględnienia skutków przedsięwzięcia dla niektórych chronionych gatunków znajdujących 
się na tym obszarze. Członkowie stowarzyszenia twierdzą, że przedsięwzięcie jest 
finansowane ze środków unijnych i że pozostaje ono w sprzeczności z innymi finansowanymi 
przez UE projektami w fazie realizacji (w ramach inicjatywy LIFE), których celem jest 
stworzenie odpowiednich siedlisk dla żyjących na omawianym obszarze gatunków 
chronionych. Składający petycję kwestionowali zatwierdzenie przedsięwzięcia na szczeblu 
krajowym, jednak protest ten pozostał bez odpowiedzi. Stowarzyszenie wnosi o wstrzymanie 
realizacji przedsięwzięcia z uwagi na to, że jest ono niezgodne z przepisami prawa UE 
dotyczącymi ochrony środowiska, jak również z unijną polityką w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.
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I.  Kontekst/Petycja

Stowarzyszenie Gent del Ter kwestionuje plany przeprowadzenia kanałów irygacyjnych 
w regionie Baix Ter w Gironie w Hiszpanii. Zwraca ono uwagę na fakt, że na omawianym 
obszarze zatwierdzono do realizacji dwa projekty LIFE dotyczące chronionych gatunków, 
a przeprowadzenie kanalizacji naruszy środowisko innych gatunków zwierząt, jak Anodonta 
Cygnea i Gasterosteus gymnurus oraz drzew rosnących wzdłuż brzegu rzeki.

Zdaniem stowarzyszenia naruszona zostanie również równowaga w środowisku wodnym, 
ponieważ kanały irygacyjne zasilą wody podziemne oraz nadmorskie tereny błotniste leżące 
na obszarze przyszłego parku narodowego.

Ponadto składający petycję wskazują na fakt, że do rozpoczęcia prac brakuje jedynie 
przeprowadzenia formalnej oceny oddziaływania na środowisko naturalne (OOŚ).

To samo stowarzyszenie w piśmie z dnia 8 stycznia 2007 r. skierowanym do Komisji 
i Parlamentu Europejskiego wyjaśnia, że władze hiszpańskie przeprowadziły badanie 
oddziaływania na środowisko naturalne, lecz nie były w stanie wydać opinii na temat 
projektu, który dotyczy prawego brzegu kanału.

II. Uwagi Komisji
Komisja jest świadoma istnienia projektu, o którym mówi petycja. Otrzymała już od 
stowarzyszenia Gent del Ter pismo w tej sprawie w sierpniu 2006 r., a także 25 października 
2006 r. udzieliła odpowiedzi na pytanie pisemne Raula Romeva i Ruedy (9320/06) dotyczące 
tej samej kwestii. Stanowisko Komisji było wtedy następujące: nie zakończono jeszcze oceny 
oddziaływania projektu na środowisko, a Komisja może interweniować po zakończeniu 
czynności na poziomie krajowym i tylko wtedy, jeżeli możliwe będzie stwierdzenie, że doszło 
do naruszenia prawa wspólnotowego.

Po przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji, w tym dokumentów ze stycznia 2007 r., 
Komisja pismem z dn. 13 lutego 2007 r. poinformowała stowarzyszenie Gent del Ter, że 
biorąc pod uwagę kryteria zawarte w dyrektywie 85/337/EWG1 (dyrektywie OOŚ) 
zmienionej dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3, omawiane projekty należą do 
kategorii wymienionych w załączniku II dyrektywy OOŚ. Tak więc do państwa 
członkowskiego należy zbadanie, bądź za pomocą badania indywidualnego, bądź poprzez 
zastosowanie własnych progów lub kryteriów oraz uwzględniając kryteria wymienione 
w załączniku III, prawdopodobieństwa tego, czy dany projekt może mieć znaczące skutki dla 
środowiska naturalnego (proces tzw. screeningu), co zagwarantuje, że decyzja dotycząca 
przeprowadzenia OOŚ podjęta będzie przez właściwy w tej sprawie organ.

  

1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985
2 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  
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. Dz.U. L 156 17 z 25.6.2003
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Zgodnie z powyższym organ hiszpański (Secretaría General para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático – Sekretariat Generalny ds. Zapobiegania 
Zanieczyszczeniu Środowiska i Zmianom Klimatycznym) wydał własną Resolución z dn.7 
września 2006 r.4, w której stwierdził, że zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku III 
przeprowadzenie OOŚ nie jest konieczne.
Odnośnie do procesu publicznych konsultacji, zgodnie z dyrektywą OOŚ przeprowadza się je 
obowiązkowo w przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o wykonaniu OOŚ. W omawianym 
przypadku władze hiszpańskie po przestudiowaniu charakteru przedsięwzięcia oceniły, że 
przeprowadzenie OOŚ nie jest konieczne. Zgodnie z dyrektywą OOŚ miały one obowiązek 
upublicznienia podjętej decyzji. Można uznać, że opublikowanie Resolución w hiszpańskim 
Dzienniku Urzędowym spełnia ten wymóg.

III. Wnioski
Dokumentacja dostarczona przez składającego petycję oraz informacje zawarte w Resolución
z 7 września 2006 r. nie dają przesłanek do stwierdzenia, że doszło do naruszenia 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

  
4 Boletín Oficial del Estado (hiszpański Dziennik Urzędowy) nº 233 z 29.09.2006


