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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0181/2011, którą złożyła Rosa Burgos Rérez (Hiszpania) w imieniu 
Verdes de Aragón, w sprawie przedsięwzięcia w zakresie sportów zimowych 
w Montanuy na terenie wspólnoty autonomicznej Aragonia w północnej 
Hiszpanii oraz związanego z nim zagrożenia dla środowiska

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje, że przedsiębiorstwo Aramon, w którym 50% udziałów należy 
do rządu regionalnego Aragonii oraz Ibercaja, rozpoczęło prace nad przedsięwzięciem 
w zakresie sportów zimowych w miejscowości Montanuy na terenie hiszpańskiej wspólnoty 
autonomicznej Aragonia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało zgubny wpływ na 
środowisko, lokalną florę i faunę, w tym na dwa zagrożone wyginięciem gatunki – pardwę 
górską (lagopus mutus pyrenaicus) oraz orłosępa brodatego (gypaetus barbatus). Składająca 
petycję podważa obiektywność oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia przeprowadzonej przez INAGA (Instituto Aragónes de Gestión Ambiental), 
w związku z czym zwraca się do Parlamentu o podjęcie działań w celu ochrony i zachowania 
tego ważnego dla środowiska obszaru.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającą petycję w świetle 
prawa środowiskowego UE, które może mieć zastosowanie w tej sprawie.
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Dyrektywa 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) zawiera przepisy dotyczące 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i 
prywatnych.  W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z 
załącznika I, które zawsze muszą być przedmiotem OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika 
II, w przypadku których państwa członkowskie na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia i/lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.  Przy 
przeprowadzaniu oceny indywidualnej bądź ustalaniu progów lub kryteriów należy 
uwzględnić odnośne kryteria wyboru określone w załączniku III do przedmiotowej 
dyrektywy.  Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego 
oddziaływania.

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest zatem 
obowiązkowa.  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie, p rzed  wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą stwierdzić, czy 
przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko.  Ustalenia te należy podać do 
wiadomości publicznej.  Należy zauważyć, że „Nartostrady, wyciągi narciarskie i kolejki 
linowe oraz inwestycje towarzyszące” są wymienione wśród przedsięwzięć dotyczących 
„turystyki i wypoczynku” w załączniku II pkt 12 lit. a) dyrektywy OOŚ.

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/EWG3), miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000.  
Należy zauważyć, że według składającej petycję przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby 
oddziaływać na kilka terenów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (OSO).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszelkie plany lub projekty mogące mieć 
negatywne skutki dla terenów objętych 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 
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 
                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).

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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odpowiednie środki kompensujące.

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, Komisja zwróciła 
się do właściwych władz hiszpańskich o przekazanie informacji dotyczących przestrzegania 
odnośnych wymogów prawa środowiskowego UE w tym przypadku, a w szczególności na 
temat tego, w jaki sposób stosowały one przepisy dyrektywy OOŚ oraz dyrektyw dotyczących 
ochrony przyrody.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja dwa razy zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich o informacje, w jaki 
sposób zastosowały one postanowienia dyrektywy OOŚ, 2011/92/UE1, dyrektywy ptasiej 
2009/147/WE2 i dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG3 w odniesieniu do projektu „Ampliación 
de la Estación de esquí de Cerler”.

Jeśli chodzi o dyrektywę 2011/92/EU4 (znaną jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko lub dyrektywa OOŚ) oraz zgodnie z treścią oświadczenia w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko5 (DIA) wydanego przez regionalne władze odpowiedzialne za 
ochronę środowiska, projekt będzie się składał z pięciu następujących po sobie etapów 
rozłożonych na 16 lat. Zakres oświadczenia DIA ogranicza się do tzw. „Castanesa Domain”, 
co obejmuje prace przewidziane w pierwszym etapie oraz kilka prac przewidzianych w etapie 
drugim ze względu na przestrzenną i funkcjonalną kontynuację prac etapu pierwszego. Prace 
przeprowadzone w obrębie „Castanesa Domain” nie mieszczą się w granicach żadnego z 
obszarów Natury 2000. Według oświadczenia DIA prace prowadzone w ramach „Castanesa 
Domain” są przyjazne dla środowiska, o ile wprowadzi się proponowane zmiany projektu 
oraz przestrzegać się będzie proponowanych środków łagodzących i korygujących.

W odniesieniu do pozostałych etapów projektu w oświadczeniu DIA stwierdzono, że są to 
sektory funkcjonalnie wzajemnie połączone, lecz niezależne z punktu widzenia czasu i 
lokalizacji. Ze względów technicznych i przyczyn metodologicznych nie da się 
przeprowadzić oceny skutków tych etapów, ponieważ ich wykonanie jest rozłożone na okres 
16 lat. Przy tak długim czasie trwania projektu przeprowadzanie jednorazowej oceny 
oddziaływania wszystkich etapów projektu jest niewykonalne i niewskazane. Zatem 
konkretne projekty kolejnych etapów zostaną dopiero przygotowane i będą przedmiotem 
odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko oraz adekwatnej oceny ich oddziaływania 
na sieć Natura 2000.

Hiszpańskie władze poinformowały, że oddziaływanie na obszar o znaczeniu wspólnotowym 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
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).
4 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5. Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17. Dz.U. L 140 z 
5.6.2009, s. 114.
5 Dziennik Urzędowy Aragionii nr 254. 30.12.2010.
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SCI ES 24100049 „Río Isábena” nie zostało zbadane sensu stricto, ponieważ etap projektu, 
który mogą mieć pewne negatywne skutki (etap IV) nie jest objęty wydanym oświadczeniem 
DIA. Jednak, i z zachowaniem zasady ostrożności, w bieżącym oświadczeniu DIA 
wymieniono pewne potencjalne skutki. Przeprowadzono również wstępną ocenę.

Jeśli chodzi o znajdujące się w pobliżu: obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 
ES0000149 „Posets-Maladeta”, władze Hiszpanii odpowiedziały, że nie znajdują się one w 
obszarze objętym projektem oraz że nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania 
projektu na te obszary. Jednak przeanalizowano możliwość pośredniego wpływu na gatunki 
ptaków występujące na omawianym obszarze specjalnej ochrony ptaków. Według 
hiszpańskich władz tylko gatunek Lagopus mutus pyrenaicus może być zagrożony. Dla tego 
gatunku przewidziano środki łagodzące polegające na łapaniu i znakowaniu osobników 
znalezionych w tym obszarze przed rozpoczęciem prac. Celem tego działania jest zdobycie 
dokładnych informacji dotyczących zachowania tego gatunku, oddziaływania nie niego 
projektu i jego reakcji na zmiany. W oświadczeniu DIA przewiduje się również szczegółowe 
badania gatunków zwierząt obecnych na tym obszarze. Badania te uzupełnią badania, na 
których opiera się dyrektywa OOŚ oraz dostarczą uaktualnionych informacji na temat jeszcze 
niezidentyfikowanego wszelkiego potencjalnego oddziaływania.

Władze hiszpańskie powiedziały również, że projekt zakłada wydobycie wody, które będzie 
się odbywać zgodnie z przepływem określonym w obowiązującym planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu. Dodatkowo projekt przewiduje również infrastrukturę magazynowania 
wody w celu uniknięcia wydobycia wody, kiedy przepływ jest poniżej ustalonego.

Wreszcie hiszpańskie władze poinformowały, że projekt „Ampliación de la Estación de esquí 
de Cerler” nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony oraz że nie ma ustalonej daty 
rozpoczęcia robót. W dniu 8 maja 2012 r. promotor zwrócił się o przedłużenie ważności 
oświadczenia DIA (początkowo przewidzianego na okres dwóch lat z terminem na 30 grudnia 
2012 r.), co badają obecnie właściwe władze.

Wnioski
Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie ma obecnie powodu, by sądzić, że 
naruszone zostały postanowienia dyrektywy OOŚ, dyrektywy ptasiej i dyrektywy 
siedliskowej.

Jeśli chodzi o ramową dyrektywę wodną, Komisja przypomina, że w czerwcu 2010 r. 
przeciwko Hiszpanii wytoczono sprawę o naruszenie przepisów prawa Wspólnoty za 
nieprzyjęcie i nieskładanie sprawozdań Komisji, jeśli chodzi o plan gospodarowania wodami 
w dorzeczu w odniesieniu do między innymi wody w dorzeczu rzeki Ebro.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

W poprzednich komunikatach Komisja poinformowała Komisję Petycji, że znaleziono 
podstaw, by twierdzić, że postanowienia dyrektywy 85/337/EWG1, dyrektywy ptasiej 

                                               
1 L 26 z 28.1.2012 (wersja ujednolicona zmienionej dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne).
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2009/147/WE i dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG nie były przestrzegane. 

Jeśli chodzi o ramową dyrektywę wodną1, Komisja przypomina, że w czerwcu 2010 r. 
przeciwko Hiszpanii wytoczono sprawę o naruszenie przepisów prawa Wspólnoty za 
nieprzyjęcie i nieskładanie sprawozdań Komisji, jeśli chodzi o plan gospodarowania wodami 
w dorzeczu w odniesieniu do między innymi wody w dorzeczu rzeki Ebro. 

Niedopełnienie przez Hiszpanię tego obowiązku – z wyjątkiem Distrito Fluvial de Cataluña –
stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnim wyroku z 4 października 
2012 r. (sprawa C-403/11 Komisja przeciwko Hiszpanii).

Komisja wystosowała już do władz hiszpańskich wniosek o poinformowanie o środkach 
podjętych w celu spełnienia warunków określonych w ww. wyroku, chodzi głównie o przyjęcie 
zaległych planów gospodarowania wodami w dorzeczu (w tym planu gospodarowania wodami 
w dorzeczu Ebro).

W odniesieniu do ewentualnych naruszeń związanych z projektem planu hydrologicznego dla 
dorzecza rzeki Ebro dopiero po przyjęciu i przekazaniu planu gospodarowania wodami w tym 
dorzeczu Komisja będzie mogła przeanalizować jego zgodność z wymogami ramowej 
dyrektywy wodnej i dyrektywy siedliskowej oraz w razie potrzeby podjąć stosowne działania.

Wniosek

Komisja podejmuje wszelkie kroki, by zagwarantować, że Hiszpania przyjmie i wdroży plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu, łącznie z planem dla dorzecza Ebro.

                                                                                                                                                  

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73). Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).


