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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1394/2007, którą złożył Miguel Angel Gea Rifá (Hiszpania) w sprawie 
szkodliwego wpływu planowanej budowy instalacji do uprawiania sportów 
wodnych w Caño de la Barreta, w sąsiedztwie El Rompido (Cartaya, Andaluzja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje zamiar władz andaluzyjskich, dotyczący wybudowania 
instalacji do uprawiania sportów wodnych w Caño de la Barreta, w sąsiedztwie El Rompido 
(Cartaya, Huelva, Andaluzja). Według składającego petycję przedmiotowe przedsięwzięcie, 
którego celem jest przebudowa urządzeń klubu Náutico Río Pietras, nie było przewidziane ani 
w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cartaya, ani w miejskim 
planie zagospodarowania przestrzennego Andaluzji. Składający petycję utrzymuje, że 
planowane instalacje wykraczałyby poza jakąkolwiek rozsądną przebudowę pierwotnej 
infrastruktury i miałyby poważny wpływ na ekosystem rzeki Río Pietras. Składający petycję 
twierdzi, że przedsięwzięcie to byłoby sprzeczne z wnioskiem władz andaluzyjskich 
o włączenie obszaru Caño de la Barreta do sieci Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Komisja Europejska zauważa, że miejsce planowanej budowy ośrodków portowych leży 
w granicach terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty (TZW) ES6150028 „Estuario del Río 
Piedras” sąsiadującego z TZW ES6150006 „Marismas del Río Piedras y Flecha de El 
Rompido”. Obydwa tereny zostały zaproponowane przez władze Hiszpanii jako tereny 
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mające znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową1.

Według Komisji Europejskiej warto przypomnieć zobowiązania wynikające z art. 6 ust. 3 i art. 
6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, które stanowią, że każdy plan 
lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny, zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej, właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren. 

Komisja Europejska nie posiada żadnych informacji na temat planów, do których nawiązuje 
składający petycję. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającego petycję plany 
te muszą jeszcze uzyskać zezwolenie od władz regionalnych i lokalnych.

Wnioski

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji Europejskiej, właściwe władze nie zatwierdziły 
jeszcze przedsięwzięcia budowy nowych instalacji portowych i nie podjęto jeszcze żadnej 
ostatecznej decyzji dotyczącej tego przedsięwzięcia. Komisja Europejska zauważa, że nic nie 
wskazuje na to, by na obecnym etapie doszło do naruszenia wymogów ustanowionych 
w dyrektywie siedliskowej. Dlatego Komisja Europejska nie będzie podejmowała żadnych 
dalszych działań do czasu pojawienia się nowych faktów.

                                               
1  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.


