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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0192/2006, którą złożyła Rosemarie Hennecke Gramatzki (Niemcy), 
w sprawie wstrzymania projektu budowy autostrady A-48 Vejer-Algeciras

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest koordynatorem trzeciej inicjatywy obywatelskiej w Tarifie (o nazwie 
„Mniej betonu, więcej rozsądku”) na rzecz wstrzymania budowy planowanej autostrady A-48 
między Vejer  a Algeciras (poprzez poszerzenie drogi N340 należącej do sieci 
transeuropejskiej). Składająca petycję wzywa do ochrony „prawdopodobnie ostatniego raju na 
wybrzeżu hiszpańskim” i przypomina, że w strefie planowanej autostrady znajdują się 
rezerwaty przyrody, które proponuje się uznać za tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. 
Problem dotyczy ponadto obszaru podmokłego „Humedal de la Janda”, będącego niegdyś 
największym obszarem podmokłym Europy. Nie nastąpiła jednak żadna reakcja ze strony 
właściwych władz.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 23 marca 2007 r.

Składająca petycję, koordynator trzeciej inicjatywy obywatelskiej „Menos Hormigón y más 
Inteligencia” („Mniej betonu, więcej rozsądku”), wzywa do wstrzymania planowanego przez 
Ministerstwo Robót Publicznych poszerzenia drogi N340, która ma stać się autostradą A48 
między Vejer a Algeciras w regionie Andaluzji. Składająca petycję wzywa do ochrony 
obszaru, który jej zdaniem stanowi prawdopodobnie ostatni raj na wybrzeżu hiszpańskim, 
i przypomina, że w strefie planowanej autostrady znajdują się rezerwaty przyrody, które 
uznano za tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. Składająca petycję informuje również 
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o skutkach przedsięwzięcia dla obszaru podmokłego „Humedal de la Janda”.

Składająca petycję twierdzi, że budowa autostrady A48 poprzez poszerzenie drogi N340, 
która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej, nie jest konieczna, ponieważ 
równolegle przebiega droga A-381.

W związku z wdrożeniem dyrektyw dotyczących przyrody należy nadmienić, że zdaniem 
składającej petycję planowana autostrada będzie przebiegać przez szereg terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty. Z dostępnych informacji wynika, że tereny „Los Alcornocales”, 
„Marismas del Río Palmones”, „Bunker del Tufillo”, „Bunker del Santuario de la Luz”, 
„Estrecho” i „Río de la Jara” zostały uznane za tereny mające znaczenie dla Wspólnoty 
zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). Ponadto władze hiszpańskie wyznaczyły kilka 
z przedmiotowych obszarów – „Los Alcornocales”, „Marismas del Río Palmones” 
i „Estrecho” – jako obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2 (dyrektywa ptasia).

Wszystkie wyżej wymienione tereny są objęte środkami ochronnymi określonymi zgodnie 
z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, który stanowi, że każdy plan lub przedsięwzięcie, które 
nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu należącego do 
sieci Natura 2000, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny, właściwe władze wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren. 
W razie negatywnej oceny plan lub przedsięwzięcie można zrealizować jedynie w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych, z powodów o charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego oraz przy zastosowaniu wszelkich środków 
kompensujących koniecznych do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. 

W wielu przypadkach właściwe władze przeprowadzają oceny związane z ochroną terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty i obszarów specjalnej ochrony w ramach procedury oceny 
oddziaływania na środowisko wymaganej zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG3 (dyrektywa 
OOŚ) zmienionej dyrektywą 97/11/WE4 i dyrektywą 2003/35/WE5. Badanie oddziaływania 
na środowisko dla projektu budowy drogi, o którym mowa w petycji, poddano procedurze 
informowania opinii publicznej w czerwcu 2006 r. Z dostępnych informacji wynika, że 
władze krajowe nie wydały jeszcze deklaracji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
3Dyrektywa 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. 
4Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko. Dz.U. L 73 
z 14.3.1997.
5 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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Wnioski

Ponieważ procedury oceny oddziaływania na środowisko nie zostały jeszcze zakończone, 
Komisja nie może sformułować wniosku dotyczącego ewentualnego naruszenia 
prawodawstwa UE. W szczególności, przepisy dyrektywy siedliskowej nie zakazują 
prowadzenia prac budowlanych na terenach Natura 2000, bowiem procedury wymagane 
zgodnie z art. 6 ust. 3-4 dyrektywy obejmują środki ochronne mające na celu zapewnienie 
odpowiedniej ochrony ważnych gatunków i siedlisk. Ponieważ Komisja nie dysponuje 
wynikami oceny oddziaływania na środowisko, nie można ocenić, czy środki ochronne 
zostały należycie zastosowane.

Deklaracja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dostarczy istotnych informacji na 
temat stanowiska władz hiszpańskich w związku z przedsięwzięciem oraz na temat środków 
mających na celu zagwarantowanie jego zgodności z wymogami dyrektywy siedliskowej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja przedstawiła poglądy na temat dyrektywy Rady 
92/43/EWG1, dyrektywy siedliskowej, w odniesieniu do przedsięwzięcia autostradowego
A-48 „Vejer-Algeciras”. Dyrektywa ta przewiduje elastyczność w zakresie wprowadzenia 
w pewnych warunkach kompatybilności działalności gospodarczej oraz ochrony siedlisk 
naturalnych, fauny i flory. Wymagane środki ochronne i oceny, mające na celu zapewnienie 
ochrony integralności ekologicznej obszarów Natura 2000, odzwierciedlone są w art. 6 ust. 3 
i art. 6 ust. 4 przedmiotowej dyrektywy. 

W swoim poprzednim komunikacie Komisja zaznaczyła, że trwają i nie zostały jeszcze 
zakończone procedury związane z oceną oddziaływania na środowisko, która uwzględniać 
będzie wymogi określone powyżej.

Do dziś Komisja nie ma wiedzy na temat żadnych decyzji podjętych przez krajowe władze 
środowiskowe w odniesieniu do przedsięwzięcia autostradowego. Nie wydano jeszcze 
oświadczenia w sprawie oddziaływania na środowisko w kontekście ocen wymaganych 
na mocy art. 6 dyrektywy siedliskowej. 

W tych okolicznościach Komisja uważa, że podejmowane do tej pory działania nie są 
niezgodne z wymogami prawnymi określonymi w dyrektywie siedliskowej. Wymagane 
prawne procedury zatwierdzania przedsięwzięcia autostradowego nadal trwają. Dlatego 
Komisja nie może uznać, że doszło do naruszenia dyrektywy Rady 92/43/EWG, nie zostaną 
też podjęte działania w oczekiwaniu na dalszy postęp procedur toczących się w Hiszpanii.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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