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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0464/2006, którą złożył Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona
(Hiszpania), w sprawie protestu przeciwko wspólnotowemu finansowaniu 
przedsięwzięcia rozbudowy infrastruktury drogowej i rzecznej pomiędzy 
Hiszpanią a Portugalią

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się finansowaniu ze środków wspólnotowych (w ramach 
inicjatywy Interreg III A) przedsięwzięcia robót publicznych polegającego na budowie 
połączenia drogowego i mostu pomiędzy El Granado (Huelva) i Pomarao (Mértola) na 
granicy hiszpańsko-portugalskiej. Składający petycję zwraca uwagę na fakt, iż projektowane 
obiekty przecinają tereny wokół przygranicznej konfluencji, mające znaczenie dla Wspólnoty, 
i twierdzi, że w ogóle nie wzięto pod uwagę hydrograficznego wpływu przedsięwzięcia ani 
jego wpływu na krajobraz czy bezpieczeństwo i zdrowie okolicznych mieszkańców. 
Składający petycję zwraca się do Unii o interwencję w celu ochrony obszarów włączonych do 
sieci Natura 2000, dla których – jego zdaniem – projekt i jego finansowanie ze środków 
unijnych stanowią zagrożenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Petycja

Petycja dotyczy projektu robót publicznych, który obejmuje budowę czterokilometrowej 
drogi i mostu nad rzeką Chanza, łączącego miejscowości El Granado (Huelva) i Pomarao 
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(Mértola) na granicy hiszpańsko-portugalskiej. Projekt ten, finansowany przez EFRR 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, pociąga za sobą, zdaniem 
składającego petycję, nieproporcjonalnie duże straty z punktu widzenia ekologicznego 
i ekonomicznego w porównaniu z korzyściami płynącymi z połączenia tych dwóch regionów.

Zdaniem składającego petycję budowa nowego mostu odbędzie się ze szkodą dla 
miejscowości Pomarao, ponieważ trasa mostu będzie przebiegać praktycznie nad niektórymi 
domami, a zjazd z niego będzie bardzo stromy i niebezpieczny. Trasa ta została wybrana 
wskutek kategorycznej odmowy ze strony „Confederación Hidrográfica del Guadiana” 
udzielenia zezwolenia na przebieg trasy przez tamę „Complejo del Chanza”.

Ponadto, zdaniem składającego petycję, budowa czterokilometrowej drogi między El Granado 
i Pomarao będzie wymagała wykorzystania terenów położonych w pobliżu parku 
narodowego, których włączenie do sieci Natura 2000, jako miejsc mających znaczenie dla 
Wspólnoty, zaproponowała Hiszpania. Budowa drogi i mostu pociąga za sobą przeniesienie 
ogromnej ilości ziemi i skał, co będzie miało negatywne konsekwencje dla rzeki Guadiana, 
doprowadzi do zniszczenia flory i fauny oraz spowoduje inne nieodwracalne szkody dla 
wyjątkowego krajobrazu tej enklawy rzecznej. Nie licząc, jak twierdzi dalej składający 
petycję, negatywnych skutków akustycznych i estetycznych dla pobliskich domów oraz 
znacznego zagrożenia dla mieszkańców Pomarao związanego ze wzrostem natężenia ruchu 
drogowego.

Skarżący nie rozumie, dlaczego alternatywne rozwiązanie, które zaproponowały w 2005 r. 
władze regionalne („Junta de Andalucía”) i które opiera się na wykorzystaniu istniejącej tamy 
przez rzekę Chanza zamiast budowy nowego mostu, zostało odrzucone. Rozwiązanie to 
wydaje mu się skuteczniejsze zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i walorów 
ekonomicznych oraz bezpieczeństwa drogowego.
Składający petycję zastanawia się, czy fakt zatwierdzenia bardziej kosztownego projektu nie 
wiąże się z przyszłymi spekulacjami nieruchomościami na obszarze geograficznym, gdzie ma 
powstać most.

Składający petycję wskazuje także na brak chęci ze strony właściwych organów 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana i Diputación de Huelva) do udzielenia informacji 
na temat projektu, o które zwrócono się w 2004 r. w ramach skargi do Defensor del Pueblo 
(hiszpański rzecznik praw obywatelskich), oraz na brak współpracy tych organów w sferze 
dostępu do informacji na temat środowiska naturalnego.

Składający petycję pragnie dodatkowo uzyskać informacje na temat aktualnego stanu 
procedur klasyfikowania do sieci Natura 2000 miejsc mających znaczenie dla Wspólnoty, 
zaproponowanych przez Hiszpanię, a w szczególności na temat tego, czy zgodnie 
z dyrektywą 92/43/EWG „Lynx pardinus” i „Aguila imperial” są gatunkami chronionymi.

Uwagi Komisji

Na wstępie służby Komisji pragną uściślić, że:

1 - zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 
ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych i zasadą 
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pomocniczości, państwa członkowskie są odpowiedzialne za wykonywanie 
i monitorowanie pomocy. W tym celu wyznaczają organ zarządzający, odpowiedzialny 
za skuteczność i ciągłość zarządzania funduszami, ich wykorzystywania oraz zgodność 
tych działań z polityką wspólnotową;

2 - działanie, będące przedmiotem niniejszej petycji, stanowi część projektu zatytułowanego 
„HUBAAL 2”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG III A Hiszpania-
Portugalia na lata 2000-2006, którego organ zarządzający znajduje się w Hiszpanii 
(„Ministerio de Economia y Hacienda”);

3 - przedmiot niniejszej petycji jest jednakowy, jak w przypadku skarg nr 2006/4527 oraz 
nr 2006/4842 skierowanych do Komisji przez tę samą osobę – Luisa de la Rasillę 
Sancheza-Arjonę, przedstawiciela „Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico”;

4 - należy także zauważyć, że Komisja otrzymała inną skargę, nr 2006/4557, dotyczącą 
ewentualnego nieprawidłowego wypełniania zobowiązań wynikających z prawa 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności nałożonych przez 
dyrektywę 85/337/EWG1 i dyrektywę 92/43/EWG2, w świetle potencjalnych istotnych 
skutków rzeczonego projektu dla obszarów, do których odnosiła się propozycja 
włączenia do sieci Natura 2000. Należy zauważyć, że wspomniane obszary należą do 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (TZW) „Rio Guadiana y ribera del Chanza” 
oraz „Andevalo occidental”, objętych wykazem TZW dla śródziemnomorskiego regionu 
biogeograficznego, przyjętym przez Komisję dnia 19 lipca 2006 r.3.

Zarzuty zgłoszone do Parlamentu Europejskiego stały się już przedmiotem pierwszego 
wniosku o przekazanie informacji, skierowanego do organów odpowiedzialnych za 
zarządzanie projektem i jego realizację („Ministerio de Economia y Hacienda” - organ 
zarządzający, „Diputación Provincial de Huelva” - beneficjent projektu „Hubaal 2”), który to
wniosek jest obecnie analizowany przez służby Komisji. Dodatkowe wnioski o przekazanie 
informacji zostały skierowane do władz hiszpańskich.

Wnioski

Komisja będzie informowała Komisję Petycji o dalszym przebiegu sprawy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, Komisja nawiązała kontakt z organami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem i jego realizację – „Ministerio de Economia 
y Hacienda”, organem zarządzającym i „Diputación Provincial de Huelva”, beneficjentem 
projektu „Hubaal 2”.

Zwrócono się o szczegółowe informacje na temat warunków realizacji projektu. Pierwsza 
odpowiedź udzielona przez władze hiszpańskie nie rozwiała wszystkich wątpliwości 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
3 Dz.U. L 259 z 21.9.2006.
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dotyczących wniosków oceny oddziaływania na środowisko. Zwrócono się następnie
o udzielenie dodatkowych informacji. W styczniu 2007 r. władze hiszpańskie przekazały ogół 
dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, które poddano dogłębnej 
analizie. Komisja poruszyła również z władzami hiszpańskimi kwestie podniesione w skardze 
na posiedzeniu przygotowawczym poświęconym problemowi wykroczeń przeciwko 
środowisku naturalnemu, które to posiedzenie miało miejsce w Madrycie w kwietniu 2007 r. 
Na posiedzeniu tym władze hiszpańskie potwierdziły, iż z technicznego punktu widzenia 
niemożliwe jest poprowadzenie drogi przez tamę, zgodnie z opinią wydaną w październiku 
2006 r. przez organ odpowiedzialny za zarządzanie tamą (Agencia andaluza del agua). 
Władze hiszpańskie potwierdzają także, że wszelkie inne trasy przebiegu drogi przecinałyby 
obszar sieci Natura 2000, jak również że dokonały analizy wielu propozycji przebiegu drogi. 
Władze hiszpańskie poinformowały także Komisję o zaprzestaniu realizacji bieżących 
projektów urbanistycznych.

W oparciu o dodatkowe badanie dotyczące wartości ekologicznej rzeczonych obszarów, 
przeprowadzone przez uniwersytet w Sewilli, władze hiszpańskie potwierdziły, że
oddziaływanie na florę i faunę należy w każdym wypadku uznać za mało znaczące. 
W badaniu tym władze hiszpańskie proponują mimo to dodatkowe działania mające na celu 
poprawę jakości siedlisk otaczających obszar realizacji projektu oraz zwiększenie 
„przepuszczalności” rzeczonej infrastruktury, co pozwoliłoby zminimalizować jej efekt 
barierowy.

Wobec powyższego Komisja nie stwierdziła istnienia oznak naruszenia zobowiązań
wynikających ze wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

W lipcu i sierpniu 2007 r. służby Komisji poinformowały skarżącego o wyniku rozpatrzenia 
jego skargi, a w szczególności o tym, że zważywszy na informacje udzielone przez władze 
hiszpańskie niemożliwe jest dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawie ewentualnego 
niewłaściwego wypełniania przez władze hiszpańskie zobowiązań wynikających ze 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

Z braku odpowiedzi ze strony skarżącego sprawę dotyczącą skargi zamknięto na mocy 
decyzji z dnia 17 października 2007 r.
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