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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1462/2007, którą złożył Antonio Rodríguez Pérez (Hiszpania), w imieniu 
Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, z jednym podpisem, w sprawie 
wstrzymania realizacji przedsięwzięcia budowy odcinka autostrady GC-2 Agaete-
San Nicolás de Tolentino na wyspie Gran Canaria

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykują zatwierdzenie przez właściwe władze oceny oddziaływania na 
środowisko odcinka Agaete-San Nicolás de Tolentino autostrady GC-2 na wyspie Gran 
Canaria, pomimo że przedmiotowe oddziaływanie na środowisko byłoby znaczne. Według 
oświadczeń składających petycję 78% trasy autostrady miałoby wpływ na park narodowy 
Tamadaba – obszar sieci Natura 2000 zarejestrowany jako teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty oraz obszar specjalnej ochrony w celu ochrony ptactwa, zapewniający schronienie 
dla większości rdzennych gatunków roślin i zwierząt, w tym kilku gatunków priorytetowych. 
Składający petycję krytykują również fakt, że ocenie oddziaływania na środowisko poddano 
wyłącznie wybraną opcję, a pozostałe trzy nie zostały dokładnie rozpatrzone. Sami proponują 
możliwą alternatywę. W związku z tym składający petycję oskarżają hiszpański rząd 
o naruszenie kliku dyrektyw dotyczących ochrony środowiska (dyrektywy 85/337/EWG 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne, dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko, dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa 
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska, 
dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) i wzywają wstrzymanie 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i odmowy udzielenia jakiegokolwiek 
finansowania z funduszy strukturalnych UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
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dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy dotyczące przedsięwzięcia budowy drogi łączącej 
miejscowości Agaete i San Nicolás de Tolentino na wyspie Gran Canaria na terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty i obszarze specjalnej ochrony ES 0000111 „Tamadaba”. Składający 
petycję jest szczególnie zaniepokojony faktem, że władze nie rozpatrzyły starannie innych 
alternatyw dla tego przedsięwzięcia drogowego. Za sprzeczne z wymogami dyrektywy OOŚ1

uważa on poddanie przez właściwe władze dogłębnej ocenie oddziaływania na środowisko 
tylko wybranej alternatywy. Ponadto składający petycję twierdzi, że mogło dojść do 
nieodpowiedniej oceny hałasu i zakłóceń powodowanych światłami, które wpływają na 
niektóre gatunki ptaków chronionych na mocy dyrektywy ptasiej2, a droga będzie miała także 
pewien wpływ na kilka chronionych siedlisk objętych dyrektywą siedliskową3. Składający 
petycję kwestionuje zgodność przedsięwzięcia z wymogami wynikającymi z art. 6 ust. 3 i 4 
dyrektywy siedliskowej.

Komisji znane jest przedsięwzięcie infrastrukturalne, o którym wspomina składający petycję. 
Dowiedziała się już ona o poglądach składającego petycję na skutek publicznej kampanii 
pocztówkowej.

Po poprzednim pytaniu pisemnym (E-1928/06) złożonym przez Davida Hammersteina-
Mintza, posła do Parlamentu Europejskiego, Komisja wszczęła dochodzenie dotyczące
wykonywania przez właściwe władze zobowiązań wynikających z dyrektywy OOŚ 
i dyrektywy siedliskowej. 

W ramach dochodzenia Komisja, w piśmie do władz hiszpańskich z dnia 22 lutego 2007 r., 
zażądała konkretnych informacji na ten temat. Władze hiszpańskie odpowiedziały pismem 
z dnia 14 maja 2007 r. Do szczegółowej dyskusji z właściwymi władzami doszło w trakcie 
dotyczącego naruszeń spotkania pakietowego, które odbyło się w Madrycie dnia 26 kwietnia
2007 r.

Z analizy odpowiedzi władz hiszpańskich wynika, że omawiane przedsięwzięcie było 
przedmiotem procedury obejmującej ocenę oddziaływania na środowisko, w efekcie której 
wydano korzystną rezolucję dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko (DIA) datowaną 
na 15 maja 2006 r. (co potwierdził składający petycję). DIA zawierała schematy różnych 
analizowanych alternatyw. Komisja uznała to za zgodne ze zobowiązaniami określonymi 
w dyrektywie OOŚ.

W celu zapewnienia odpowiedniego wykonania zobowiązań wynikających z „dyrektywy 

                                               
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. Dziennik Urzędowy L 175 z 05.7.1985, 
zmieniona dyrektywami 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 14.3.1997) oraz 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003).
2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dz.U. L 103
z 25.4.1979.
3 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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siedliskowej” Komisja zwróciła też szczególną uwagę na jakość oceny, jaką właściwe władze 
przeprowadziły w ramach ustalania możliwego wpływu przedsięwzięć na środowisko. W tym 
kontekście należy przypomnieć, że na mocy dyrektywy siedliskowej ocenę ewentualnych
alternatyw dla przedsięwzięcia uznaje się za wchodzącą w skład wymogów wynikających 
z art. 6 ust. 4 dyrektywy po tym, jak w trakcie oceny podjętej na mocy art. 6 ust. 3 tej samej 
dyrektywy stwierdzono możliwy znaczący negatywny wpływ na środowisko.

Komisja dokładnie przeanalizowała dostarczone przez władze hiszpańskie informacje na 
temat ewentualnych skutków środowiskowych stwierdzonych w ramach analiz podjętych
przed wydaniem zezwolenia na budowę autostrady. 

W odniesieniu do ogólnego wpływu drogi szczególnie wskazane jest przywołanie opinii 
właściwego organu środowiskowego (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio 
natural de la CCAA de Canarias), który uznał, że przedsięwzięcie drogowe nie będzie 
w sposób znaczący oddziaływać na gatunki chronione wymienione w załączniku II czy
załączniku IV dyrektywy siedliskowej, ani na żaden gatunek ptaków wymieniony 
w załączniku I dyrektywy ptasiej. 

W tym kontekście szczegółowa mapa przedłożona przez władze hiszpańskie umożliwiła 
Komisji przeprowadzenie dokładnej analizy konkretnych siedlisk i gatunków występujących 
na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty, na które może mieć wpływ rzeczona 
autostrada. Komisja nie stwierdziła żadnych dodatkowych negatywnych oddziaływań.

Jak utrzymuje składający petycję, władze uznają, że omawiane przedsięwzięcie będzie 
faktycznie oddziaływać na obszary wchodzące w skład chronionego siedliska 5330 
„Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla” (siedlisko niemające znaczenia priorytetowego).
Informacje przekazane Komisji wskazują, że obszar siedliska 5330 objęty oddziaływaniem 
oszacowano na 4,07 ha (co stanowi 0,4% zasięgu siedliska na terenie mającym znaczenie dla 
Wspólnoty). Przewidziano też konkretne środki łagodzące w celu minimalizacji
stwierdzonego wpływu na siedlisko 5330, który powodowany jest głównie przez gruz 
potrzebny do budowy drogi. Przedmiotowe środki łagodzące obejmują w szczególności
modyfikację przebiegu trasy na niektórych odcinkach, a także sadzenie pewnych gatunków, 
co ma prowadzić do poprawy aktualnych warunków ochrony siedliska, które znajduje się na
terenie „Tamadaba” mającym znaczenie dla Wspólnoty. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ drogi 
na siedlisko 5330 nie jest uznawany za znaczący. 

W świetle powyższych informacji Komisja stwierdziła, że władze hiszpańskie przestrzegały 
przepisów dyrektyw 85/337/WE, 79/409/EWG i 92/43/EWG przy analizowaniu alternatyw 
i zatwierdzaniu przedsięwzięcia drogowego. Przedsięwzięcie to było w istocie przedmiotem 
analizy alternatyw, a ocena ewentualnych skutków dla obszaru w kontekście celów ochrony 
powinna zostać rozpatrzona zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Biorąc pod uwagę, 
że w ocenie oddziaływania na środowisko stwierdza się, iż przedsięwzięcie drogowe nie 
będzie znacząco wpływać na chronione siedliska i gatunki, korzystną opinię władz uznaje się 
za wydaną na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Komisja uważa zatem, że właściwe 
władze nie muszą spełniać wymogów określonych w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, 
które mają zastosowanie tylko wobec przedsięwzięć mogących mieć znaczące skutki 
środowiskowe dla obszarów chronionych.
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Komisja uważa zatem, że nie doszło do naruszenia dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko oraz dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Dochodzenie w tej 
sprawie zostało zamknięte decyzją przyjętą przez Komisję dnia 30 stycznia 2008 r.
Organizacja reprezentowana przez składającego petycję została już poinformowana 
o głównych powodach zamknięcia dochodzenia w piśmie przesłanym dnia 14 grudnia 2007 r.


